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POVZETEK

Uspešnost organizacije je v veliki meri odvisna od zadovoljstva zaposlenih. Zaposleni, ki so
zadovoljni, bodo pripravljeni ravnati po navodilih vodstva in na način, ki bo izboljševal
poslovanje organizacije. Iz tega se lahko sklepa, da je zadovoljstvo zaposlenih ključ do
uspešne organizacije.
Veliko organizacij pa se dandanes na žalost premalo trudi za doseganje oziroma
ohranjanje zadovoljstva zaposlenih, v čemer bi se lahko v veliko primerih našel vzrok za
neuspešno poslovanje. Zaposleni, ki niso zadovoljni, bodo po vsej verjetnosti organizacijo
kmalu zapustili ali ne bodo delali dobro oziroma bodo verjetno dosegali slabše rezultate
dela kot zaposleni, ki so zadovoljni. Zato bi se morale organizacije veliko bolj zavedati
pomena zadovoljstva zaposlenih in v tej smeri tudi ravnati.
V teoretičnem delu diplomskega dela je najprej predstavljena teorija o zadovoljstvu
zaposlenih, v praktičnem delu pa so predstavljeni rezultati ankete, ki je bila izvedena med
zaposlenimi v prodajalnah Pekarne Blatnik, d. o. o. Na koncu diplomskega dela so
predstavljene tudi ugotovitve trenutnega stanja na področju zadovoljstva zaposlenih, prav
tako pa so podani predlogi za izboljšave.
Ključne besede: zaposleni,
zaposlenih, motivacija.

organizacija,
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zadovoljstvo
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nezadovoljstvo

SUMMARY

EMPLOYEE
SATISFACTION
IMPROVEMENTS

ANALYSIS

AND

MEASURES

FOR

The success of the organization is largely dependent on employee satisfaction. Satisfied
employees will be prepared to act under the direction and leadership in a way that will
improve the organization. It can be concluded that employee satisfaction is key to the
successful organization.
Many organizations today are unfortunately not trying enough to achieve and maintain
employee satisfaction, which could be the cause of an unsuccessful business. Employees
who are not satisfied, will probably soon leave the organization or may not be working
well and are likely to achieve poorer results of the work as employees who are satisfied.
Therefore, organizations should be much more aware of the importance of employee
satisfaction and should take care about it.
The theoretical part of the thesis presents an overview of the theory of employee
satisfaction, in practical part there are presented results of a survey conducted among
employees in stores of Pekarna Blatnik Ltd.. Last part of the thesis presents the findings
of the current state of employee satisfaction and puts forward suggestions for
improvements.
Keywords: employees, organization, employee satisfaction, employee dissatisfaction,
motivation
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1 UVOD

Različni avtorji vse pogosteje razmišljajo in pišejo o kakovosti življenja in prav zaradi tega
ima zadovoljstvo zaposlenih v organizacijah vedno večjo vlogo. Zaposleni so s svojimi
znanji in sposobnostmi pomemben vir pri doseganju uspešnosti ter konkurenčnosti
organizacije. Sklepa se lahko, da bolj kot so zaposleni zadovoljni, bolj so pripravljeni
ravnati po navodilih in v smeri ciljev organizacije, posledično pa je lahko določena
organizacija tudi bolj uspešna.
Zadovoljstvo zaposlenih je v današnjem času zelo pomembno, saj imajo zaposleni velik
pomen pri zagotavljanju uspešnosti podjetja. Kljub temu pa se nekatera podjetja še vedno
ne zavedajo velikega pomena zadovoljstva zaposlenih in jim zaposleni predstavljajo
predvsem strošek. Ker se ne zavedajo, kako pomembno je, da so zaposleni zadovoljni,
seveda ne ravnajo na način, ki bi povečeval zadovoljstvo. Zaposleni so pri svojem delu
zato nezadovoljni, kar prinaša težave tako za zaposlene kot tudi za samo organizacijo.
Vodje in ostali bi se morali bolj zavedati, da obstaja možnost, da bo organizacija uspešna
le, če bodo uspešni zaposleni. Zaposleni pa bodo uspešni, če bodo zadovoljni s svojim
delovnim mestom in delom.
V organizacijah, kjer se posluje s strankami oziroma imajo zaposleni večino svojega
delovnega časa kakršne koli stike s strankami, je zadovoljstvo strank v veliki meri odvisno
od zadovoljstva zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih ima pomembno povezavo tudi s
konkurenčnostjo podjetja. Zaradi zanimanja za področje zadovoljstva zaposlenih je cilj
dela raziskati to področje in v izbrani organizaciji ugotoviti, kakšno je zadovoljstvo, ter
predstaviti ugotovitve in predloge za povečanje zadovoljstva.
S pomočjo diplomskega dela se bo poskušalo odgovoriti na naslednja vprašanja:
− Kakšno je zadovoljstvo zaposlenih v izbrani organizaciji?
− Kolikšen je delež tistih, ki so zadovoljni na svojem delovnem mestu, in kolikšen tistih,
ki so na delovnem mestu nezadovoljni?
− Kateri dejavniki najbolj vplivajo na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo zaposlenih?
Glede na vprašanja so postavljene naslednje hipoteze:
− Delež zadovoljnih in nezadovoljnih zaposlenih je približno enak.
− Zaposleni so najmanj zadovoljni z denarnim in nedenarnim načinom nagrajevanja.
− Zaposleni so najbolj zadovoljni z dobrimi medsebojnimi odnosi.
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Na področju zadovoljstva zaposlenih je bilo opravljenih že veliko raziskav. S tem
področjem se ukvarjajo tako strokovnjaki na tem področju kot tudi vodilno osebje
posameznih organizacij. Raziskovalna dejavnost na področju zadovoljstva zaposlenih je
povečini zelo učinkovita, saj lahko prinese veliko dobrega tako za organizacijo kot tudi za
zaposlene. Slabost pa je v tem, da so v številnih primerih ponujeni nerealni predlogi za
izboljšanje zadovoljstva zaposlenih.
Namen diplomskega dela je prispevati k boljšemu razumevanju pojma in pomena
zadovoljstva zaposlenih pri delu ter pomagati izbrani organizaciji ugotoviti, kakšno je
zadovoljstvo zaposlenih, vzroke, zakaj je tako, in poiskati nekatere predloge za izboljšanje
stanja zadovoljstva zaposlenih. Po drugi strani pa naj bi bili ugotovljeni rezultati v korist
tudi zaposlenim, in sicer za povečanje njihovega zadovoljstva pri delu.
Cilj diplomskega dela je podati nekaj teorije o zadovoljstvu zaposlenih, o dejavnikih
zadovoljstva zaposlenih in povezati zadovoljstvo ter motivacijo zaposlenih, v nadaljevanju
pa predstaviti organizacijo, v kateri bo opravljena raziskava zadovoljstva zaposlenih. Cilj
diplomskega dela je tudi predstaviti rezultate ankete s pomočjo grafikonov in jih
interpretirati, prav tako pa podati predloge za izboljšave.
Teorija diplomskega dela s področja zadovoljstva zaposlenih bo obdelana in podana s
pomočjo domače in tuje literature na tem področju, torej bo najprej uporabljen
deskriptivni pristop. Nato bo na podlagi proučene teorije (kaj vpliva na zadovoljstvo
zaposlenih, kateri so najpomembnejši dejavniki zadovoljstva zaposlenih ipd.) sestavljen
vprašalnik. Pri tem bo uporabljena metoda vzorčenja. Med zaposlene v poslovalnicah
Pekarne Blatnik, d. o. o., bodo razdeljene ankete, nato pa bodo s pomočjo grafikonov in
interpretacij predstavljeni rezultati glede zadovoljstva zaposlenih v izbrani organizaciji. Po
predstavitvi in interpretaciji rezultatov bodo podani zaključek in ugotovitve, hkrati pa tudi
nekaj predlogov za izboljšanje trenutnega stanja.
Diplomsko delo je razdeljeno na dve večji področji. V prvem delu je podane nekaj
pomembne in ključne teorije o zadovoljstvu zaposlenih. Navedenih je nekaj opredelitev
zadovoljstva zaposlenih, dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, predstavljeno
je, kakšne oblike zadovoljstva zaposlenih obstajajo, kako vplivata oblikovanje dela in
organizacijska klima na zadovoljstvo zaposlenih, ter pomen in metode merjenja
zadovoljstva zaposlenih. Nato je na kratko predstavljeno nezadovoljstvo zaposlenih, kateri
so vzroki in kakšne so posledice nezadovoljstva, pojasnjen pa je tudi vpliv zadovoljstva
zaposlenih na uspešno poslovanje organizacije. V nadaljevanju je predstavljena
povezanost med zadovoljstvom in motivacijo, predstavljene so nekatere motivacijske
teorije ter kateri dejavniki delujejo na motivacijo pozitivno in kateri negativno.
V drugem delu je najprej predstavljena organizacija, v kateri bo izvedena anketa (Pekarna
Blatnik, d. o. o.), prav tako so predstavljeni rezultati, kakšno je zadovoljstvo zaposlenih.
Na koncu so podani predlogi za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih.
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2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Zadovoljstvo je za vsakega zaposlenega največ, kar si lahko želi na delovnem mestu, in
eden izmed pogojev, da je lahko na delovnem mestu tudi uspešen. Le zadovoljni
zaposleni so lahko pri svojem delu učinkoviti in uspešni, iz tega pa sledi, da je organizacija
dolgoročno uspešna le, če so uspešni in zadovoljni tudi njeni zaposleni. Zavedati se je
treba vse večjega pomena zadovoljstva zaposlenih, saj ta pojem nima več vpliva samo na
posameznika, ampak na celotno organizacijo, in dobro je, da se vodje oziroma pristojni
tega zavedajo in delujejo v tej smeri.
V tem poglavju bodo podane opredelitve zadovoljstva zaposlenih, dejavniki, ki vplivajo na
zadovoljstvo zaposlenih, in oblike zadovoljstva zaposlenih. Pojasnjen bo tudi vpliv
oblikovanja dela in organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih ter pomen in metode
merjenja zadovoljstva zaposlenih.

2.1 OPREDELITEV ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Obstajajo različne opredelitve zadovoljstva zaposlenih. V nadaljevanju bodo sledile
številne opredelitve domačih in tujih avtorjev o zadovoljstvu zaposlenih.
»Zadovoljstvo zaposlenih lahko strokovno definiramo kot izrazito pozitivno emocionalno
stanje posameznika, ki je rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja
stanja delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in
delovnega mesta.« (Mihalič, 2008, str. 4)
»Zadovoljstvo zaposlenih je prijetna oziroma pozitivna čustvena reakcija na
posameznikovo doživljanje dela. Gre za notranje dojemanje, na katerega vplivajo številni
osebni dejavniki. Odvisno je od tega, kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih
primerja s svojimi vrednotami, predvsem je dojemanje zadovoljstva odvisno od tega, kaj
je posamezniku pomembno in kaj pričakuje. Nezadovoljen bo takrat, ko bo dobil manj kot
pričakuje, še posebej če bo ta razlika največja pri tistem, kar je zanj najpomembnejše.«
(Zupan, 2001, str. 104)
»Zadovoljstvo na delovnem mestu je skupek naklonjenih in nenaklonjenih občutkov, s
katerimi zaposleni označijo svoje delo. Je relativni občutek zadovoljstva ali nezadovoljstva,
ki se razlikuje od objektivnih mišljenj in pričakovanega obnašanja.« (Davis in Newstrom,
1999, str. 176).
»Zadovoljstvo zaposlenega z delom lahko definiramo kot želeno oziroma pozitivno
emocionalno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in dosedanjih
4

izkušenj pri delu in na delovnem mestu. Pri zadovoljstvu govorimo o tako imenovani
individualni efektivni reakciji na delovno okolje, delo in na pogoje dela.« (Mihalič, 2006,
str. 266)
Zadovoljstvo pri delu lahko opredelimo kot prijeten občutek, ki ga posameznik zaznava na
temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so povezana z delom. Omenjena opredelitev
vsebuje tri pomembne vidike zadovoljstva pri delu (Treven, 1998, str. 131–132):
−
−

−

vrednost: zadovoljstvo pri delu je funkcija vrednosti, ki jo lahko določimo kot tisto, kar
si posameznik zavestno ali podzavestno prizadeva doseči;
pomembnost: zaposleni v podjetju imajo različno mišljenje o pomenu posameznih
vrednosti, to pa zelo vpliva na stopnjo njihovega zadovoljstva pri delu. Nekdo lahko
namreč pri svojem delu ceni predvsem visoko plačo, za drugega so morda
najpomembnejša potovanja, ki so povezana z opravljanjem njegovega dela;
zaznavanje: s tem mislimo na to, kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih
primerja s svojimi vrednostmi. Ker posameznikove zaznave niso vedno natančen odsev
resničnosti, lahko zaposleni različno zaznavajo isto stanje ali dogajanje.

Zadovoljstvo zaposlenih je torej nek pozitiven občutek, ki ga imajo zaposleni pri delu.
Zadovoljstvo zaposlenih pa je odvisno tudi od njihovih vrednot in pričakovanj, ki jih imajo
pri delu. Če posameznik oceni, da so se njegova pričakovanja uresničila, bo to povzročilo
zadovoljstvo. V nasprotnem primeru bo posameznik nezadovoljen, ker dobi od
organizacije manj, kot je pričakoval.

5

2.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Dejavnikov, ki lahko vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, je veliko. Ti dejavniki vplivajo na
različne zaposlene različno. Nekomu povečuje zadovoljstvo pri delu varnost, drugemu pa
predstavljajo več razne nagrade in ugodnosti. Naloga vodij je, da ugotovijo, kaj povzroča
zadovoljstvo njihovim zaposlenim. Različni avtorji naštevajo različne dejavnike, v
nadaljevanju pa bodo našteti nekateri dejavniki različnih avtorjev, ki lahko vplivajo na
zadovoljstvo zaposlenih pri delu.
Po Možini (1998, str. 156) lahko dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom,
razdelimo v šest skupin:
− vsebina dela: možnost uporabe znanja, možnost učenja in strokovne rasti, zanimivost
dela;
− samostojnost pri delu: možnost odločanja o tem, kaj in kako bo zaposleni delal,
samostojno razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje o vprašanjih dela in
organizacije;
− plača, dodatki in druge ugodnosti za zaposlene;
− vodenje in organizacijska dela: ohlapen nadzor, dajanje priznanj in pohval ter
izrekanje pripomb in graj, usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne naloge, skrb za
nemoten potek dela;
− odnosi pri delu: dobro delovno vzdušje, skupinski duh, sprotno razreševanje sporov,
sproščena komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi;
− delovne razmere: majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji,
odpravljanje motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, kot so vlaga, neugodna
temperatura, prah, hrup, vibracije in podobno.
Moorhead in Griffin (1989, str. 88) delita dejavnike zadovoljstva pri delu v tri velike
skupine:
− organizacijski dejavniki: plača, možnosti napredovanja, varnost in delovni pogoji;
− skupinski dejavniki: sodelavci in nadrejeni;
− osebni dejavniki: potrebe, prizadevanja in ugodnosti.
George in Jones (1996, str. 70) pa navajata štiri dejavnike zadovoljstva zaposlenih, in
sicer osebnost, vrednote, naravo dela ter družbeni vpliv. Vsi štirje dejavniki bodo v
nadaljevanju pojasnjeni podrobneje.

Zaposleni se med seboj razlikujejo po svojih osebnostnih lastnostih. Osebnost človeka je
razmeroma trajen način njegovega razmišljanja, čustvovanja in vedenja. Deloma je
osebnost podedovana, deloma pa se s starostjo človeka spreminja. Nekaj let je osebnost
razmeroma stalna, kar pomeni, da se bodo vplivi zadovoljstva oziroma nezadovoljstva pri
delu pokazali šele po nekaj letih. Dokazano je, da ljudje z isto ali vsaj podobno osebnostjo
lažje sodelujejo (Rozman, 2000, str. 64).
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Osebnost ljudi se razlikuje v več značilnostih. Najpogosteje ločimo pet glavnih značilnosti
(Rozman, 2000, str. 64–65):
− ekstrovertiranost: to so osebe, ki so rade v družbi, se zanimajo za druge in so
prijateljsko razpoložene. Introvertirani ljudje pa so bolj zaprti vase, ne kažejo čustev in
se manj družijo z drugimi;
− optimisti vidijo stvari v rožnati luči, dogajanja vidijo pozitivno in jih tako tudi razumejo.
Pesimisti pričakujejo, da se bodo zgodile najslabše možne stvari;
− nekateri ljudje se lepo ujemajo z drugimi, so dobri timski delavci. Nasprotno pa so
nekateri ljudje bolj nezaupljivi in ne sodelujejo radi;
− nekateri ljudje imajo lastnost samozavedanja. To je značilnost lastnega organiziranja
dela, doslednosti, skrbnosti in vztrajnosti;
− zadnja skupina pa so ljudje, ki so odprti za sodelovanje. Zanje je značilno, da se
zanimajo za veliko stvari, zanimajo jih novosti in so odprti za tveganje.
Ljudje se razlikujejo v osebnostih. Od osebnosti je v veliki meri odvisno, ali bo posameznik
na nekem delovnem mestu zadovoljen ali ne. Pomembno je, da posameznika namestimo
oziroma mu dodelimo takšno delo, ki bo ustrezalo njegovi osebnosti (na primer za ljudi, ki
so strogi, ukazovalni, je primernejše delovno mesto kontrolorja kot pa vzgojitelja). Le na
takšen način lahko povečamo zadovoljstvo pri delu ali ga vsaj ohranimo.
Delovne vrednote so prepričanja o tem, kaj bi moralo delo nuditi posamezniku in kako naj
se posameznik pri delu vede. Delovne vrednote so močno povezane z motivacijo in
zadovoljstvom pri delu ter jih delimo jih na notranje in zunanje. Pri notranjih vrednotah
lahko omenimo zanimivo delo, ustvarjalnost, učenje, novosti, samostojnost in zahtevnost.
K zunanjim vrednotam pa uvrščamo plačo, varnost dela, status in druženje. Delovne
vrednote so razmeroma trajne in se nanašajo na posameznika ter ne toliko na delo
(Rozman, 2000, str. 66).
Delovne vrednote dela imajo velik vpliv na zadovoljstvo na delovnem mestu. Oseba z
močno notranjo vrednoto dela ne bi bila zadovoljna z delovnim mestom, ki bi bilo
rutinsko, kjer ne bi videla poti napredovanja, delo bi bilo monotono. Ravno obratno bi za
osebe z močno zunanjo vrednoto pomenilo delo, ki bi bilo prezahtevno in obenem slabo
plačano ter nevarno, zato bi sledilo nezadovoljstvo na delovnem mestu (George in Jones,
1996, str. 70).
Tudi narava dela vpliva na to, ali bo delavec na delovnem mestu zadovoljen ali
nezadovoljen. Raziskovalca Torrington in Hall (1987, str. 68) sta na podlagi študije
različnih virov ugotovila naslednje:
− raznolikost delovnih nalog orodij, strojev, naprav in mest, kjer posameznik dela, ljudi,
s katerimi sodeluje: ta značilnost je posebej pomembna za delovna mesta s
ponavljajočimi se delovnimi nalogami. Enolično delo delavce dolgočasi, dolgočasje
utruja, utrujenost pa je vir napak. Z raznolikostjo dela torej lahko zmanjšamo število
napak in povečamo zadovoljstvo zaposlenih pri delu;
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−

−
−
−

−

−

samostojnost pri izbiri načinov dela in orodij za delo: samostojni delavci so bolj
odgovorni in dobijo občutek priznanja ter samospoštovanja. Nesamostojni delavci pa
so ravnodušni in ne dosegajo želenih delovnih rezultatov, kar zmanjšuje zadovoljstvo
na delovnem mestu;
odgovornost: odgovornost povečuje zadovoljstvo na delovnem mestu;
izziv: delo, ki zaposlenega postavlja pred vedno nove izzive, prispeva k razvoju
njegovih sposobnosti, k strokovni rasti in k možnostim napredovanja;
interakcija: zaposlenemu veliko pomeni, da je njegovo delo pomembno za sodelavce,
za celotno organizacijo in tudi za njihove stranke. Interakcija je še posebej pomembna
za zadovoljstvo timskih delavcev;
pomen dela: poistovetenje z delom in delovnimi rezultati, ki omogočajo dajanje
priznanja in občutek, da je zaposleni nekaj dosegel. Pri tem je pomembno, da so
rezultati vidni oziroma jih je mogoče ovrednotiti;
cilji in povratna informacija: delovni cilji naj bodo jasno opredeljeni. Dobro je, če lahko
delavec pri oblikovanju le-teh aktivno sodeluje, kajti to mu daje občutek pomembnosti
in povečuje njegovo pripadnost podjetju.

Na zaposlene močno vpliva družba, kot na primer verska družba, sindikati, in tudi kultura,
v kateri so bili posamezniki vzgojeni. Enega najmočnejših vplivov na posameznike
predstavljajo sodelavci, saj so večino svojega delovnega časa v njihovi bližini. Če so
sodelavci zaposlenih nezadovoljni, pasivni, se ves čas pritožujejo, to na posameznike
negativno vpliva, hkrati pa lahko pripelje do nezadovoljstva pri delu. Družbeni vpliv je
poleg osebnosti, vrednot in delovnih razmer pomemben dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo
zaposlenih pri delu (George in Gareth, 1999, str. 79).
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2.3 OBLIKE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Zadovoljstvo ni pri vseh zaposlenih enako, ampak nekoliko različno. Obstaja šest oblik
zadovoljstva zaposlenih(Büssing, 1998, str. 571–574):
− progresivno zadovoljstvo zaposlenih: pri tej obliki zadovoljstva se zaposleni čutijo
zadovoljni. Zadovoljstvo lahko povečamo s povečevanjem prizadevanj posameznika;
− stabilno zadovoljstvo zaposlenih: zaposleni je sicer zadovoljen pri delu, vendar ni
motiviran za višjo stopnjo zadovoljstva. Zaradi majhnih spodbud pri delu se posveča
predvsem drugim področjem v življenju;
− ravnodušno zadovoljstvo: pri zaposlenem je prisoten občutek nejasnega
nezadovoljstva. Zmanjšano je tudi prizadevanje za prilagoditev negativnim delovnim
situacijam. Pri vzpostavitvi prejšnjega stanja se nezadovoljstvo zmanjša;
− konstruktivno nezadovoljstvo: zaposleni je nezadovoljen, vendar kljub temu teži k
reševanju problema in si prizadeva za spremembo situacije;
− fiksirano nezadovoljstvo: zaposleni čuti nezadovoljstvo, vendar se zaradi zmanjšanega
prizadevanja ne trudi, da bi spremenil situacijo, in ne vidi možnosti za rešitev
problema. Nima se namena spopasti s problemom in zaradi tega so možne tudi
bolezenske spremembe;
− psevdo nezadovoljstvo: zaposleni čuti nezadovoljstvo, problem nezadovoljstva se
nanaša na njegovo delo, in to zmanjšuje prizadevanje posameznika. Kot primer se
lahko navedejo različni načini doseganja motiviranosti in strožje socialne norme, ki
povzročajo nezadovoljstvo.
Pri vsaki obliki zadovoljstva zaposleni čuti in ravna različno. Za vodilne posameznih
organizacij bi bilo dobro, v kolikor je to mogoče, da ugotovijo, kakšno je zadovoljstvo
njihovih zaposlenih. Na podlagi teh ugotovitev lahko sklepajo, kako je smiselno ravnati in
kaj postoriti za izboljšanje stanja na področju zadovoljstva zaposlenih (na primer pri
konstruktivnem nezadovoljstvu je zaposleni nezadovoljen, vendar si kljub temu prizadeva
za spremembo situacije, pri fiksiranem nezadovoljstvu pa zaposleni nima namena
spremeniti stanja, zato mu je treba v tej smeri pomagati).
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2.4 VPLIV OBLIKOVANJA DELA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Zavedati se je treba, da je dobro oblikovanje dela zelo pomembno. Znak dobrega
oblikovanja dela sta visoka storilnost in zadovoljstvo delavcev. V nasprotnem primeru je
zadovoljstvo delavcev zelo slabo, storilnost zelo nizka, delavci odhajajo iz organizacije,
izostajajo iz dela, se pritožujejo, povzročajo sabotaže, vse to pa se posledično kaže v
neuspešnosti organizacije. Delo naj ne bi bilo prisilni jopič, ki ga nataknemo delavcu,
ampak naj bi bilo krojeno čim bolj po njegovi meri, tako da bi bilo njegovo življenje
kakovostno. Oblikovanje dela izhaja iz načela tehnološke nedoločenosti, to pomeni, da ne
obstaja le en najboljši način izvedbe dela, ki je že uveljavljen. Nasprotno: iskanje
najboljšega načina dela je odprto in zato dopušča oblike, ki lahko hkrati dvigajo delovno
uspešnost in omogočajo delavcem zadovoljevanje svojih potreb. Na takšen način
nastajajo delovna mesta, ki so do delavcev prijazna in iz njih izvabljajo najboljše (Možina
et al., 1998, str. 149).
Obstajajo različni pristopi k oblikovanju dela, v nadaljevanju pa je podanih nekaj
najpogostejših (Možina et al., 1998, str. 149–152):
1. Znanstveni menedžment
Utemeljil ga je Frederic Taylor, ki je trdil, da je treba delo oblikovati na podlagi njegove
notranje členitve. Pri vsakem delu so proučevali gibe, iz katerih je le-to sestavljeno, in
čas, ki je za vsak gib potreben. Tako so določili najhitrejši čas za izvedbo dela. Delo je bilo
razčlenjeno na njegove najmanjše sestavine. K tako oblikovanemu delu so nato dodelili
delavce, pred tem pa so jih usposobili za opravljanje vnaprej določenih gibov. Ključni
koncept znanstvenega pristopa k oblikovanju dela je specializacija, ki naj bi povečevala
storilnost. Podatki kažejo, da tako storilnost kot zadovoljstvo zaposlenih s povečevanjem
specializacije nekaj časa naraščata, nato pa začneta hitro upadati. Zadovoljstvo z delom
začne upadati, ko storilnost še narašča. Največja pomanjkljivost tega pristopa je, da po
navadi zanemari delavce, ti pa postanejo frustrirani in nezadovoljni. Kljub
pomanjkljivostim pa se ta pristop še vedno pogosto uporablja v proizvodnjah, kjer
sestavljajo različne izdelke.
2. Pristop dobrih medčloveških odnosov
Ta pristop poudarja pomen zadovoljevanja potreb posameznika. Ugotovili so, da se
storilnost dela in zadovoljstvo zaposlenih povečujeta na račun dobrega ravnanja z
zaposlenimi. Zato so priporočili, naj menedžment pri oblikovanju dela obravnava
zaposlene kot osebnosti, naj upošteva njihove potrebe, naj uporablja neavtoritativne
oblike vodenja in naj delo oblikuje v delovnih skupinah.
3. Pristop z vidika sociotehničnega sistema
Ta pristop poudarja, da lahko delo uspešno opravljajo predvsem delovne skupine, v
katere so vključeni posamezniki. Poudarja doseganje delovnih ciljev, kar pa zaposlenim ne
predstavlja posebnega notranjega zadovoljstva. Govori o tem, da je treba sestaviti
delovne skupine tako, da bo kombinacija sposobnosti posameznikov zagotavljala uspešno
doseganje ciljev. Delovne skupine naj imajo visoko avtonomijo pri odločanju, vodja naj
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ima predvsem svetovalno vlogo, skupina naj odloča tudi o kadrovskih zadevah, kot so
izbiranje novih delavcev, usposabljanje, ocenjevanje uspešnosti in napredovanje.
Nagrajujejo naj se bolj skupinski kot individualni dosežki.
4. Ergonomski pristop
Njegov cilj je zmanjšati fizične delovne obremenitve, in sicer z oblikovanjem delovnega
okolja, tako da čim bolj ustreza telesnim značilnostim ljudi. Tako v praksi razrešuje
probleme, kot so višina tipkovnice, oblika in višina pisarniškega pohištva ter primernost
strojev in naprav za različne skupine delavcev. Ta pristop lahko pomembno vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih, saj se zaposleni zavedajo, da organizacija skrbi za njihovo
zdravje in varnost.
5. Pristop omejenega zaznavanja
Delovni proces naj ne bi od delavcev zahteval prevelikih psihičnih obremenitev, tako da
naj bi delo opravljali zanesljivo in varno. Predvsem naj ne bi od njih zahteval v kratkem
času predelati prevelike količine informacij. Vpliv te metode na zadovoljstvo zaposlenih je
lahko različen; nekateri zaposleni imajo radi manj zahtevne delovne naloge, nekaterim
zaposlenim pa zahtevnost povzroča motivacijo in posledično večje zadovoljstvo, tako da
morajo menedžerji ugotoviti, kakšna so osebnost, želje ter pričakovanja njihovih
zaposlenih.
6. Pristop z vidika kakovosti delovnega življenja
Pristop v ospredje postavlja potrebe zaposlenih in izrazito poudarja vprašanje kakovosti.
Menedžment išče načine, kako bi sledil zahtevam po vse bolj kakovostnih dobrinah in
storitvah. Poudarja pa, da kakovostne proizvodnje ni brez kakovosti delovnega življenja
zaposlenih. Pristop navaja, da je dolgoročno mogoče storilnost povečati le z dvigom
kakovosti delovnega življenja. Dodaja tudi, da ljudje menijo, da je njihovo delovno
življenje kakovostno, če lahko prispevajo k uspehu organizacije.

Podanih je torej več načinov oblikovanja dela, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na
zadovoljstvo zaposlenih. Vsak pristop lahko na posameznika različno vpliva. Naloga
menedžmenta pa je, da ugotovi, kakšen način dela v njihovi organizaciji povečuje
zadovoljstvo zaposlenih, in da potem poskuša oblikovati delo na takšen način.
V vsaki organizaciji so zaposleni različni ljudje, z različnimi osebnostmi, željami,
vrednotami in tako tudi različni pristopi k oblikovanju dela na njih vplivajo različno. Zato je
dobro, da organizacija kombinira te pristope in tako ugodi čim več zaposlenim (na primer
nekaterim veliko pomeni skrb organizacije za njihovo varnost in zdravje – tukaj lahko
organizacija zaposlenim zadovolji potrebe z ergonomsko oblikovanim pohištvom; spet
drugim pa veliko pomeni, da ravna vodstvo z njimi prijateljsko in neavtoritativno).
Uporaba enega pristopa bo zadovoljila samo del zaposlenih in samo del potreb vsakega
zaposlenega, zato je dobro, da organizacija uporablja kombinacijo teh pristopov in tako
zadovolji večje skupine zaposlenih ter več potreb posameznikov.
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2.5 POMEN IN METODE MERJENJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Študij vzrokov in posledic, ki so povezane z zadovoljstvom zaposlenih, je veliko, saj so te
raziskave postale ena pomembnejših tem raziskovanja industrijske psihologije.
Raziskovalci organizacijskega vedenja se pozitivno nagibajo k merjenju zadovoljstva z
delom in k razumevanju posledic, ki jih ima zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo
zaposlenih na samo organizacijo (Skočir, 2001, str. 1098).
Merjenje zadovoljstva zaposlenih v organizaciji ima velik pomen, saj na osnovi izvedenega
merjenja pridobimo temeljne informacije o trenutnem stanju zadovoljstva. V organizaciji
pa se lahko prične povečevanje zadovoljstva tudi brez merjenja, vendar je kljub temu
dobro, da se merjenje izvede, da se ugotovi, kakšno je stanje v organizaciji, kako velik bo
izziv, spozna se, katere so prednosti in slabosti na področju zadovoljstva zaposlenih,
pridobi se temelje za lažje obvladovanje zadovoljstva, ne nazadnje pa se lahko s
pogostejšimi merjenji spremlja napredek (Mihalič, 2008, str. 90).
Nekaj pokazateljev stopnje zadovoljstva zaposlenih lahko sicer dobimo iz analiz fluktuacije
zaposlenih, absentizma in števila pritožb. Vendar so to le znaki, ki nam povedo, da
zaposlene nekaj moti, ne moremo pa ugotoviti, kaj povzroča njihovo nezadovoljstvo.
Težave lahko nastanejo, če se nezadovoljstvo enega prenese na celoten tim ali skupino,
kar ima za posledico delovni neuspeh (Skočir, 2001, str. 1098–1099).
Priporoča se, da se merjenje stopnje zadovoljstva izvede vsaj enkrat letno. Merjenje naj
se izvede tudi pred, med in po uvajanju radikalnih sprememb v organizaciji, kot so večje
reorganizacije, odpuščanja, celovita prestrukturiranja in podobno. Če je mogoče, je dobro,
da v merjenje stopnje zadovoljstva vključimo vse zaposlene (Mihalič, 2008, str. 90).
Obstajajo trije pristopi merjenja zadovoljstva zaposlenih (Skočir, 2001, str. 1099):
- strukturirani vprašalnik: vprašalnik je lahko standardiziran ali pa je prilagojen
posebnostim organizacije. Prednosti prvih vprašalnikov so v tem, da so rezultati
primerljivi, saj so bili velikokrat preizkušeni. Vprašalnikom se lahko za potrebe
organizacije doda še kakšno področje. Uporaba vprašalnikov je enostavna za
analiziranje in interpretiranje rezultatov ter poceni. Dobro je tudi, da se poskrbi za
anonimnost rešenih vprašalnikov in da se zaposlenim pusti dovolj časa za reševanje.
Priporoča se tudi, da se prvo merjenje zadovoljstva zaposlenih izvede v nevtralnem
časovnem obdobju, ko je dogajanje v organizaciji čim bolj povprečno;
- intervju: metoda intervjuja za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih ima lahko različne
stopnje odprtosti. Lahko gre za odprt pogovor med vodjo intervjuja in intervjuvancem.
Vodja pa lahko ima tudi oporne točke, o katerih mora z intervjuvancem govoriti, to
pomeni, da gre za delno strukturiran intervju. Obstajajo tudi visoko strukturirani
intervjuji, ki pa niso nič drugega kot govorna aplikacija vprašalnika. Najprimernejša
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-

oblika intervjujev so individualni intervjuji, katerih analiza je najlažja. Obstajajo tudi
skupinske diskusije, ki pa so težje obvladljive in ne dobimo pravih rezultatov, saj
večina posameznikov v javnosti ne izrazi pravega mnenja. Slabost metode intervjuja je
v tem, da je draga in zanjo porabimo veliko časa;
kombinacija vprašalnika in intervjuja: to je idealen način za ugotavljanje zadovoljstva
zaposlenih, ker lahko kombiniramo kvantitativne podatke iz vprašalnika in kvalitativne
podatke iz metode intervjuja. Ob interpretaciji vprašalnikov lahko poglobljeni
vprašalniki podrobneje raziščejo določeno problematiko in na ta način potrdijo ali
ovržejo hipoteze, pridobljene na osnovi analiz vprašalnikov.

2.6 VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Organizacijska klima je neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih. Tako kot klima
vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, tudi njihovo zadovoljstvo vpliva na to, kako doživljajo
klimo v organizaciji. V nadaljevanju bo podanih nekaj opredelitev organizacijske klime,
prav tako bo pojasnjen vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih.
»Organizacijska klima je skupno ime za način vedenja in zaznavanje medsebojnih
odnosov v organizaciji. Izhaja iz psihologije in vpliva na zadovoljstvo zaposlenih ter
uspešnost poslovanja podjetja. Skratka, gre za psihosocialni sistem, ki je sestavljen iz
posameznikov in skupin v organizaciji ter njihovih interakcij.« (Organizacijska klima, 2011)
Organizacijska klima je skupen izraz za niz značilnosti delovnega okolja, ki jih neposredno
ali posredno zaznavajo tisti, ki živijo in delajo v njem. Kaže se v opisih zaposlenih o
stanju, postopkih in pravilih v organizaciji. Označujejo jo subjektivne zaznave zaposlenih,
ne pa vrednostne sodbe o delovnem okolju. Zaznavanje klime se izraža v vrednotenju
določenih vidikov dela in organizacije, ki so pomembni za zaposlene. Lastnosti, ki jih
zaposleni zazna v delovnem okolju, vplivajo na motivacijo, vedenje, produktivnost in na
zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni, ki v svoji organizaciji zaznava spodbudno klimo, je bolj
zadovoljen, kot bi bil brez spodbudne klime (Musek Lešnik, 2006).
Velikokrat se govori o dobri oziroma pozitivni klimi in o slabi oziroma negativni klimi.
Zavedati se je treba, da ta opredelitev ni ravno pravilna, saj klima, ki nekje prispeva k
visokemu zadovoljstvu zaposlenih, lahko nekje drugje izzove drugačne posledice (Musek
Lešnik, 2006).
Za zadovoljstvo zaposlenih pri delu so pomembne različne dimenzije klime (Musek Lešnik,
2006):
− pooblastila: na povečanje zadovoljstva pri delu lahko vpliva, če zaposleni občutijo, da
lahko sodelujejo pri odločanju;
− podpora in druženje: zmanjševanje negativnega stresa in izboljšanje zadovoljstva
povzroča občutenje toplih prijateljskih odnosov in podpore;
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−

skladanje ciljev in ustreznost virov: k povečanju zadovoljstva zaposlenih na delovnem
mestu pripomorejo cilji in sredstva, ki so skladni z možnostmi zaposlenih in
organizacijo za njihovo doseganje;
delovni pritiski: negativni stres in pritiski na delovnem mestu znižujejo zadovoljstvo ali
celo povzročajo nezadovoljstvo zaposlenih.

Če se ugotovi, da je organizacijska klima slaba oziroma negativna in negativno vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih ter posledično tudi strank, jo je mogoče spremeniti. Spreminjanje
organizacijske klime se lahko vrši na več načinov, najpogosteje pa se uporabljajo naslednji
trije (Organizacijska klima, 2011):
− nekontrolirani način: pri tem načinu se klima spreminja sama od sebe, torej
nenadzorovano;
− z navodili: pri tem gre za organiziran in zavesten način spreminjanja klime, kjer se
skuša uravnati vedenje posameznikov v pozitivni smeri. Iz izkušenj pa se lahko
zagotavlja, da ta način spreminjanja klime ne doseže vedno želenega rezultata;
− z neposredno akcijo: tukaj gre za spreminjanje klime direktno z delom, s
pojasnjevanjem, prepričevanjem in lastnim zgledom.
Raziskave poudarjajo tudi pomen nekaterih drugih dimenzij klime, ki pomembno vplivajo
na zadovoljstvo pri delu (Abc.viz, 2011):
- jasnost ciljev in postopkov organizacije,
- jasnost vlog v organizaciji,
- povezanost med učinkovitostjo in nagradami, nagrajevanje,
- reševanje konfliktov,
- prejemanje tveganja in odprtost za iniciativnost,
- komunikacija,
- medosebni odnosi,
- vodenje,
- krivice in reševanje pritožb,
- podpora,
- struktura,
- zanesljivost,
- toplina,
- sprejemanje odločitev,
- delegiranje,
- delovni standardi in pričakovanja,
- …
Organizacijska klima torej nedvomno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Na odnos med
klimo in zadovoljstvom zaposlenih namreč vplivajo ter ga oblikujejo tudi drugi dejavniki.
Eden izmed njih je stopnja ujemanja med osebnimi in organizacijskimi potrebami. Vsak
človek se ne počuti enako dobro v istih pogojih dela, isto delovno okolje je različno
primerno in ugodno za različne ljudi. Bolj kot klima v organizaciji zaposlenim omogoča
uresničevati pomembne osebne potrebe, bolj so zadovoljni (Musek Lešnik, 2006).
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Vsaka stvar ali dogodek ima neke pozitivne ali negativne posledice. Tudi zadovoljstvo in
nezadovoljstvo zaposlenih imata vpliv ter posledice tako na organizacijo samo kot tudi na
življenje zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih ima pozitivne posledice, nezadovoljstvo
zaposlenih pa ima negativne posledice. Pomembno je, da se organizacije trudijo, da bodo
njihovi zaposleni kar se da zadovoljni, ker bo to pozitivno tako za zaposlene kot za
poslovanje in ugled organizacije, nezadovoljstvo pa nikoli ne prinaša nič pozitivnega.
V tem poglavju bo opredeljeno nezadovoljstvo zaposlenih, pojasnjeni pa bodo tudi vzroki
in posledice nezadovoljstva zaposlenih ter vpliv zadovoljstva zaposlenih na uspešnost
organizacije. Na koncu poglavja bodo podana zlata pravila za dosego in vzdrževanje
zadovoljstva pri delu.

3.1 OPREDELITEV IN VZROKI NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Zadovoljene potrebe in pričakovanja zaposlenih povzročajo zadovoljstvo na delovnem
mestu. Če pa potrebe in pričakovanja zaposlenih niso uresničena, lahko to privede do
nezadovoljstva, ki ima številne posledice tako na posameznikovo osebno življenje kot tudi
na rezultate poslovanja celotne organizacije.
Človek mora nenehno ohranjati določeno biološko in socialno ravnotežje, da ne bi postal
žrtev raznih motenj. V ta namen zadovoljuje svoje potrebe. Zadovoljevanje potreb pa je
nemalokrat povezano z različnimi ovirami, ki nastanejo na poti med potrebo in ciljem
oziroma v času aktivnosti. Te ovire so lahko dokaj različne, naravne ali socialne, v človeku
ali zunaj njega. Vsako oviro doživlja oseba kot subjektivno stanje visoke psihične
napetosti. Kadar govorimo, da gre za ovire zunaj človeka, govorimo o frustraciji, ko pa gre
za ovire v njem, pa govorimo o konfliktih. Frustracija se v človeku kaže kot pasivnost,
sovražnost, napadalnost, vdanost v usodo in podobno. Konflikt pa pogosto nastane kot
nesporazum v osebi sami, še večkrat pa nastane med dvema ali več udeleženci, med
posamezniki ali skupinami (Lipičnik, 1996, str. 28–35).
Gospodarska kriza, v kakršni se nahajamo, je čas, ki ni naklonjen delavcem. Ti se v večini
organizacij soočajo z odpuščanjem, s stečaji, z negotovostjo zaposlitve in podobno.
Zaposleni so v številnih organizacijah nezadovoljni. Organizacije že tako slabo poslujejo,
nezadovoljstvo zaposlenih pa zmanjšuje njihova prizadevanja in zavzetost za delo, kar
posledično pripomore k še večji neuspešnosti. V teh kriznih časih bi moralo biti več
komunikacije med vodilnimi in podrejenimi, zaposleni bi morali imeti vse informacije, ki se
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tičejo njih in njihovega dela, in tako bi bili že na prvi stopnji, ki vodi k odpravljanju
nezadovoljstva zaposlenih.
Vzroki nezadovoljstva so slabi odnosi med zaposlenimi, pomanjkanje samostojnosti,
prestrog nadzor, premalo pohval za opravljeno delo, nezanimiva vsebina dela,
pomanjkanje izzivov in dolgočasje, slaba komunikacija med vodjo in zaposlenimi.
Nezadovoljstvo zaposlenih povzroča tudi to, da vodje zaposlene obravnavajo kot lastnino,
ne poslušajo in ne upoštevajo njihovih argumentov, nezadovoljstvo povzroča tudi premalo
povratnih informacij o delu. Vzrok nezadovoljstva je tudi nepripravljenost vodij za
vodenje, saj zaposleni tako dobijo občutek dvoma in nezaupanja. Nezadovoljstvo
povzroča tudi premalo pohval za dobro opravljeno delo, saj zaposleni ne vidijo več smisla,
zakaj se trudijo, če jih nihče ne opazi. Pogosto pa se vzrok nezadovoljstva zaposlenih
skriva v višini plače in načinu nagrajevanja (Treven, 1988, str. 113).
Zaposleni izražajo nezadovoljstvo na več načinov. Robbins (1991, str. 176) navaja štiri
najpogostejše načine izražanja nezadovoljstva pri delu:
− izhod: pri tem načinu zaposleni nezadovoljstvo izražajo z nakazovanjem, da bodo
zapustili organizacijo, zamenjali službo;
− mnenje: zaposleni poskušajo izboljšati stanje tako, da imajo razgovore z nadrejenimi
in da jim predlagajo izboljšave; včasih pa to poskušajo storiti tudi prek sindikata;
− lojalnost: zaposleni pasivno, vendar optimistično čakajo, da se situacija izboljša. Kljub
nezadovoljstvu branijo in zagovarjajo organizacijo ter zaupajo v pravilne odločitve
vodstva;
− zanemarjanje: zaposleni nezadovoljstvo izkazujejo z odsotnostjo, zamujanjem na delo,
manjšim prizadevanjem in vloženim trudom v delo, posledica tega pa je večje število
napak.
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3.2 POSLEDICE NEZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Zaposleni, ki niso zadovoljni, ne opravljajo svojega dela, kot bi ga morali, in zato
nastanejo nekatere posledice, ki pa negativno vplivajo na celotno organizacijo. Te
posledice so:
− delovna neuspešnost: zadovoljstvo zaposlenih pri delu in delovna uspešnost sta
močno povezana. Ni nujno, da je zadovoljen zaposlen tudi bolj uspešen pri delu, ki ga
opravlja, je pa bolj dovzeten za motiviranje, s pomočjo katerega ga spodbujamo k
večji količini ali kakovosti opravljenega dela. Poleg motiviranosti posameznika pri delu
so potrebni še znanje in sposobnosti posameznika. Organizacije morajo tako skrbeti,
da imajo njihovi zaposleni veliko znanja in sposobnosti za delo, ki ga opravljajo, poleg
tega pa morajo biti tudi zadovoljni in motivirani, saj v nasprotnem primeru pride do
posledice, in sicer slabe delovne uspešnosti (Lipičnik, 1998, str. 154);
− fluktuacija zaposlenih: fluktuacija pomeni gibanje zaposlenih, ki se odraža v odhodih iz
organizacije, ki jih je treba nadomestiti. Zaposleni, ki zapustijo organizacijo, običajno
povzročijo motnje v poslovanju, dinamiki in timih ter v uspešnosti organizacije. Ne
glede na to, ali gre za odhode na zahtevo organizacije ali na željo zaposlenega,
fluktuacija organizaciji povzroči direktne in indirektne stroške. Visoka fluktuacija
običajno negativno vpliva na moralo zaposlenih in sloves organizacije. V fluktuacijo
vštevamo tudi odhode zaradi upokojevanja in odhode, ki jih ne nadomeščamo z
novimi zaposlenimi (DFS, 2011). Zadovoljni zaposleni manj zapuščajo organizacijo, v
kateri delajo, kot zaposleni, ki so na svojem delovnem mestu nezadovoljni. Vendar pa
še vseeno obstajajo zaposleni, ki so nezadovoljni in ne zapustijo svojega delovnega
mesta, in zaposleni, ki so zadovoljni, a svoje delovno mesto vseeno zapustijo. Za
razliko od absentizma, ki je začasna oblika neprisotnosti na delovnem mestu, je
fluktuacija dokončna in tako vpliva na posameznikovo življenje (George in Jones,
1996, str. 82);
− odsotnost z dela ali absentizem: v literaturi se je uveljavila delitev absentizma na
prostovoljno odsotnost z dela, za katero ni konkretnega in objektivnega razloga, ter
neprostovoljno odsotnost z dela, na katero vplivajo objektivni dejavniki, kot so
bolezen, poškodba ali drugi osebni razlogi, ki se jim ni mogoče izogniti. Najpogostejša
definicija odsotnosti se nanaša na t. i. zdravstveni absentizem ali odsotnost z dela
zaradi bolezni. Raziskave so pokazale, da nezadovoljni zaposleni večkrat izostajajo z
dela kot zadovoljni. Če je nezaposleni z delom nezadovoljen, bo uporabil vsak izgovor,
da se lahko delu izogne. Absentizem organizaciji prinaša velike stroške, zato ga
morajo vodje kontrolirati (George in Jones, 1996, str. 81).
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3.3 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN USPEŠNOST ORGANIZACIJE
Zaposleni so lahko učinkoviti in uspešni pri opravljanju svojih del ter nalog le, če so
uspešni. Vsi ukrepi za večanje zadovoljstva zaposlenih vplivajo tudi na večjo uspešnost
zaposlenih in posledično tudi na večjo uspešnost organizacije. Ukrepi, ki se uvajajo z
namenom večje uspešnosti ali učinkovitosti organizacije ali pa samo zaposlenih, morajo
biti posledično vedno pripravljeni tako, da bodo posredno ali neposredno povečevali
stopnjo zadovoljstva oziroma da vsaj ne bodo povzročali nezadovoljstva zaposlenih.
Večina ukrepov, povezanih z večjo učinkovitostjo organizacije, naj bo takih, ki ohranjajo
oziroma še bolje, ki povečujejo zadovoljstvo zaposlenih (Mihalič, 2008, str. 10).
Organizacija je lahko učinkovita in uspešna le, če so zadovoljni njeni zaposleni. Za
uspešno organizacijo so torej predpogoj zadovoljni zaposleni, medtem ko pa zaposleni
niso samodejno zadovoljni samo zaradi tega, ker delajo v neki uspešni organizaciji. To se
lahko prikaže na primeru, ko so posamezniki zaradi uspešnosti podjetja ponosni na to, da
delajo v takšni organizaciji, vendar bodo lahko tako organizacijo kljub temu hitro zapustili,
če bodo v njej nezadovoljni. Res pa je, da lahko ima uspešna organizacija na
zadovoljnega zaposlenega tudi pozitiven vpliv. Vendar tovrsten pozitiven vpliv uspešnosti
organizacije ni tako močan, da bi pri nezadovoljnem zaposlenem povzročil njegovo
zadovoljstvo (Mihalič, 2008, str. 9–12).
Povezanost med zadovoljstvom zaposlenih in uspešnostjo organizacije je tako velika, da je
v praksi skoraj nemogoče najti primer, kjer bi bili v določeni združbi zaposleni
nezadovoljni, obenem pa bi ta organizacija dosegala visoko stopnjo uspešnosti.
Zadovoljstvo zaposlenih ima neposreden vpliv na vse naslednje ključne elemente
uspešnosti in učinkovitosti organizacije: stopnja rasti, prilagodljivost spremembam okolju,
pozicioniranost na trgu, finančni kapital, definiranost ciljev, ugled organizacije v javnosti,
stabilnost poslovanja, kakovost izdelkov in storitev, izvajanje definirane politike, stopnja
zanesljivosti, etičnost ter profesionalizem (ALDONA, d. o. o., 2011).
Ugotovljeno je, da obstaja velika povezanost med zadovoljstvom zaposlenih in
uspešnostjo organizacije. Nastale so nekatere ugotovitve o pomembnosti zadovoljstva
zaposlenih za organizacijo (Stock, 2001, str. 75, 156):
− zadovoljstvo zaposlenih vpliva na kakovost ponudbe organizacije;
− kakovost ponudbe vpliva na zadovoljstvo kupcev;
− zadovoljstvo zaposlenih vpliva na zadovoljstvo kupcev;
− vpliv zadovoljstva zaposlenih na zadovoljstvo kupcev je večji, čim večje je zaupanje
kupca zaposlenemu, če gre za visoko elastičnost povpraševanja po neki storitvi
oziroma izdelku ali čim pomembnejša je za kupca storitev ali izdelek;
− čim pogostejši so poslovni stiki med zaposlenimi in kupci, tem bolj vpliva zadovoljstvo
zaposlenih na zadovoljstvo kupcev.
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Povzame se lahko, da zadovoljstvo zaposlenih odločilno vpliva na uspešnost in
učinkovitost organizacije. Bolj kot zaposleni čutijo, da so na delovnem mestu cejeni in
spoštovani, bolj verjetno bodo pozitivno prispevali k doseganju dobrih poslovnih
rezultatov ter posledično pripomogli k večji uspešnosti organizacije.

3.4 ZLATA PRAVILA ZA ZADOVOLJSTVO PRI DELU

Zadovoljstvo zaposlenih pri delu je zelo pomembno. V nekaterih organizacijah vodilni žal
ne znajo poskrbeti, da bi bili njihovi zaposleni zadovoljni, zato so tukaj podana pravila,
kako lahko za zadovoljstvo zaposlenih poskrbijo kar zaposleni sami (Mihalič, 2008, str.
118–120):
− zaposleni naj si postavljajo realne cilje, ki jih lahko tudi dosežejo;
− skrbijo naj za lastno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
− izkoristijo naj priložnosti, ki jim jih nudita delo in delovno mesto;
− osredotočijo naj se na dobre strani in prednosti dela;
− trudijo naj se postati najboljši v tistem, kar delajo;
− pri delu naj razmišljajo o tem, kako bi lahko nekaj naredili bolje in enostavneje;
− v organizaciji naj si poiščejo zaveznike in prijatelje;
− za dosežene uspehe pri delu se naj tudi sami nagradijo;
− vztrajajo naj pri svojih pravicah na delovnem mestu in pri delu;
− družijo naj se z optimističnimi, navdušenimi in ciljem predanimi sodelavci;
− večkrat naj si ponovijo, da so sposobni doseči uspeh in ga bodo tudi dosegli;
− osredotočijo naj se na čim boljše opravljanje del in nalog;
− naj ne pustijo, da jih nepomembni dogodki pri delu spravijo v obup;
− z neposrednim vodjo naj se trudijo skleniti zavezništvo;
− trudijo naj se pridobivati povratne informacije o svojem delu;
− nikoli naj ne sprejemajo odločitev pod pritiskom;
− natančno naj razmislijo, kaj želijo doseči pri delu in v svoji karieri;
− naj ne presegajo svojih pooblastil ali pristojnosti;
− naučiti se morajo premagovanja in obvladovanja stresa pri delu;
− nesoglasja je treba reševati sproti;
− vodji in sodelavcem naj povejo, kaj si želijo pri delu spremeniti;
− vedno naj ravnajo po svoji presoji in ne po želji kolektiva;
− prilagodijo in olepšajo naj si svoj delovni prostor.

Zaposleni lahko za svoje zadovoljstvo pri delu delno poskrbijo tudi sami. Morajo si znati
postaviti realne cilje, ki jih lahko dosežejo, najpomembneje pa je, da se znajo za vsak
dosežen cilj primerno nagraditi. Med pomembnejšimi priporočili za povečanje zadovoljstva
je tudi to, da si zaposleni v organizaciji najdejo prijatelje, saj se bodo na takšen način
počutili bolj povezane, s čimer bodo lažje dosegli zastavljene cilje in s tem posledično
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povečali

svoje
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zadovoljstvo.

4 ZADOVOLJSTVO IN MOTIVACIJA

Zadovoljstvo in motivacija sta zelo povezana pojma. Zaposleni, ki je zadovoljen, bo tudi
motiviran, da to zadovoljstvo še naprej ohranja ali povečuje in da izpolnjuje svoje motive,
ter obratno. Zaposleni, ki je motiviran, je po vsej verjetnosti tudi zadovoljen na svojem
delovnem mestu, če pa ni, pa si bo za to zadovoljstvo po večini prizadeval. Zadovoljstvo
je tem večje, čim pomembnejši je izpolnjen motiv za tistega, ki ga doživlja. Zadovoljni
zaposleni so mnogo bolj dovzetni za motiviranje kot nezadovoljni.
V tem poglavju bo opredeljena motivacija, našteti in pojasnjeni bodo motivacijske teorije,
dejavniki, ki učinkujejo na motivacijo, in negativni vplivi na motivacijo. Opisana bosta tudi
denarni in nedenarni način motiviranja zaposlenih.

4.1 POJEM MOTIVACIJA

Opredelitev motivacije je veliko. Različni avtorji na različen način razlagajo, kaj je
motivacija in kakšni so njeni učinki. Na začetku poglavja o motivaciji bo najprej podanih
nekaj opredelitev motivacije domačih in tujih avtorjev.
»Motivacija označuje prizadevanje posameznika, da se izkaže z visoko stopnjo napora za
doseganje določenega cilja, ob istočasnem zadovoljevanju nekaterih individualnih
potreb.« (Vila, 1994, str. 108)
»Motivacija je pomembna aktivnost managementa, s katero si managerji prizadevajo
prepričati zaposlene, da bi s svojim delom dosegli rezultate, pomembne za njihovo
organizacijo. Zato je naloga vsakega managerja motivirati zaposlene, da bodo opravljali
svoje delo boljše in z večjo prizadevnostjo.« (Traven, 1998, str. 106)
»Motivacija je psihološki proces, ki se nanaša na vedenje in z njim povezana čustva, misli,
stališča, pojmovanja, prepričanja in druge psihične vsebine. Pri tem nas zanimajo
predvsem vzroki in nameni našega vedenja. Motivacija je torej psihološki proces, ki
spodbuja in usmerja naše vedenje.« (Kobal Grum in Musek, 2009, str. 15)
»Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih
motivov, bolj določeno pa je motivacija zbujanje hotenj in motivov, nastalih v človekovi
notranjosti in v njegovem okolju na podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo
delovanje k cilju s spreminjanjem možnosti k resničnosti. Motivacija je posebna dejavnost,
neboleč način pritiska na posameznika ali skupino, ki naj naredi ali mora narediti tisto, kar
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od njega, njih, pričakujejo, pričakuje sam, sami, in to tako, kot najbolje zmore, zmorejo.
Za to obstajajo motivacijska sredstva, dejavniki, motivatorji, motivi.« (Uhan, 2000, str.
11)
»Motivacija je proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe ter se nadaljuje z določenimi
vedenji, da bi dosegli želeni cilj ter s tem zmanjšali ali zadovoljili potrebo.« (Luthans,
1995, str. 114)
»Brez motivacije ni mogoče uspešno opraviti nobenih aktivnosti in zadovoljiti potreb
posameznikov, zato je pomembna motivacija za delo, saj morajo zaposleni dobiti občutek,
da jim je delo izziv, ki od njih zahteva najboljše in največ, glede na njihove zmožnosti, s
prevzemanjem odgovornosti za doseganje osebnih ciljev in ciljev organizacije.« (Adair,
1998, str. 140)
Motivacija je tesno povezana z motivi (želenimi cilji) in z zahtevo po njihovi uresničitvi.
Motivi so lahko primarni (potreba po hrani) in sekundarni (potreba po družbi) (Treven,
1998, str. 107).
Pomembno je, da so zaposleni motivirani. Zaposleni morajo biti za delo motivirani, občutiti
morajo, da jim je delo izziv in tako se počutijo koristnejše pri opravljanju svojega dela,
hkrati pa morajo imeti občutek, da z opravljanjem tega dela zadovoljujejo svoje potrebe.
Če bi zaposleni občutili, da delo ne zadovoljuje njihovih potreb, tudi ne bi bili več toliko
motivirani za delovanje v smeri ciljev organizacije.

4.2 TEORIJE ZADOVOLJSTVA IN MOTIVACIJE

Obstaja veliko teorij, ki pojasnjujejo zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih. Vsaka od teorij
pa je različna in se osredotoča na različne dejavnike, ki lahko povzročijo večje
zadovoljstvo in motivacijo na delovnem mestu, ob odsotnosti teh dejavnikov pa celo
nezadovoljstvo. Obstaja več motivacijskih teorij domačih in tujih avtorjev, nekatere pa
bodo predstavljene v nadaljevanju.

4.2.1 MASLOWA MOTIVACIJSKA TEORIJA

Maslow je pomembno pripomogel k razumevanju človeških potreb. Ukvarjal se je s
človeškimi značilnostmi ravnanj in z zavestno motivacijo. Izdelal je hierarhični model
potreb in motivov. Menil je, da se višje potrebe razvijejo šele takrat, ko so zadovoljene
nižje. Dokler posameznika pesti lakota in išče hrano, druge potrebe niso tako pomembne.
Če pa je potreba po hrani zadovoljena, posamezniku ne pomeni neke visoke vrednosti
(Hosta in Les - Majerle, 2004, str. 62–63).
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Maslow je menil, da je človekova aktivnost usmerjena navzgor, k vedno višjim ciljem.
Najprej človek teži k temu, da zadovolji primarne biološke motive, kar mu omogoča
preživetje, šele nato se pojavijo višje potrebe, ki si prav tako sledijo v določenem
zaporedju. Najprej moramo zadovoljiti potrebe po varnosti, nato potrebe po pripadnosti
ali ljubezni, nato potrebe po ugledu ali samospoštovanju, kot zadnjo pa željo po skladnem
razvoju in uresničevanju vseh svojih možnosti ter zmožnosti (Možina et al., 1994, str.
497).
Menedžerska uporabnost Maslowe motivacijske teorije se kaže v tem, da lahko menedžerji
na osnovi navadnih vprašalnikov, kaj motivira ljudi v določeni organizaciji in v določenem
času, ugotovijo, na kaj so ljudje tisti trenutek najbolj občutljivi. To ugotovitev pa lahko
potem uporabijo, ko poskušajo določiti instrumente za vplivanje na motivacijo zaposlenih
(Možina, et al., 1994, str. 498).

4.2.2 DVOFAKTORSKA MOTIVACIJSKA TEORIJA

Psiholog Frederick Herzberg je ugotovil, da je mogoče motivacijske faktorje razdeliti v dve
veliki skupini, in sicer na higienike in motivatorje. K higienikom spadajo naslednji
elementi: nadzor, odnos do vodje, plača, delovne razmere, status, politika podjetja,
varnost pri delu in odnos do sodelavcev. K motivatorjem pa prištevamo odgovornost,
uspeh, napredovanje, samostojnost, pozornost in razvoj (Treven, 1988, str. 117).
Higieniki sami ne spodbujajo ljudi k dejavnosti, ampak odpravljajo neprijetnosti.
Motivatorji pa direktno spodbujajo ljudi k delu. Herzberg je s proučevanjem ugotovil še
zanimivost, da skoraj ni faktorja, ki bi bil samo motivator ali samo higienik (Možina et al.,
1994, str. 502).
Herzbergova motivacijska teorija je za menedžerje priročna (Treven, 1998, str. 118):
− če želijo odpraviti nezadovoljstvo v delovnem okolju, izboljšajo higienike;
če pa želijo povečati učinkovitost zaposlenih, uporabijo motivatorje.

4.2.3 TEORIJA SPODBUJANJA

Teorija spodbujanja temelji na uporabi zunanjih nagrad, s katerimi se želi vplivati na
posameznikovo vedenje. Če zaposleni opravlja delo uspešno, se ga nagradi s posebnimi
ugodnostmi, priznanji, pohvalami ali povečanjem plače. Vendar pa ta teorija zanemarja
občutke, pričakovanja in druge notranje dejavnike, ki tudi vplivajo na vedenje
zaposlenega (Černetič, 2001, str. 14).
Veliko zaposlenih je osebno notranje motiviranih za delo, ki ga opravljajo. Ti so prepričani,
da jim že delo samo pomeni dovolj veliko nagrado. Ker takšna nagrada izhaja iz dela
samega, govorimo o notranji nagradi. V tem primeru lahko imajo zunanje nagrade tudi
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negativen učinek na osebno motivacijo. Če bi posameznik začel prejemati zunanje
nagrade za izvedbo dela, za katerega je osebno motiviran, bi se lahko njegova osebna
motivacija postopno zmanjševala (Treven, 1998, str. 122).
Negativni učinki zunanjih nagrad na motivacijo pri delu se običajno pojavljajo pri ljudeh, ki
opravljajo zanimivo delo. Pri tistih, ki jim delo ni zanimivo, tudi motivacija ni dovolj
izrazita. Zunanje nagrade, kot je recimo plača, so pri ljudeh, ki se jim zdi delo nezanimivo,
nujne, ker brez tega dela ne bodo opravljali ali pa ga bodo opravljali zelo slabo (Treven,
1998, str. 122).

4.2.4 TEORIJA PRIČAKOVANJA

Teorijo pričakovanja je zasnoval V. Vroom. Teorija pričakovanja vsebuje tri spremenljivke
ali povezave (Treven, 1998, str. 123):
− privlačnost: pomen, ki ga zaposleni pripisuje posledici ali nagradi za opravljeno delo;
− povezava vedenje – posledica: stopnja, do katere je zaposleni prepričan, da bo
določeno vedenje privedlo do želene posledice ali cilja;
− povezava napor – vedenje: verjetnost, s katero zaposleni predvideva, da bo določen
napor privedel do vedenja.

Posameznik je za določeno vedenje ali delo motiviran toliko, kolikor pričakuje, da bo s tem
izpolnil svoje individualne cilje. Teorija pričakovanja je pripeljala do določenih problemov.
Najprej poudarja pomen nagrad, ki bi morale biti za posameznika privlačne, vendar pa v
večini organizacij ne vedo, kakšne nagrade zaposleni dojemajo kot pozitivne. Drugi
problem se nanaša na pričakovano vedenje posameznikov. Zaposleni bi morali vedeti, kaj
v organizaciji od njih pričakujejo in kako bodo za to nagrajeni, temu pa povečini ni tako.
Tretji problem, s katerim se ukvarja teorija, pa se nanaša na posameznikova pričakovanja.
Če bo zaposleni pričakoval ustrezno delo, primerno nagrado in izpolnitev svojih ciljev, si
bo tudi bolj prizadeval pri svojem cilju (Treven, 1998, str. 124).
Težnja ljudi sili, da se po možnosti približajo zadovoljstvu in se izognejo nezadovoljstvu.
Velika pričakovanja so posledica velike motivacije, velika razočaranja pa so posledica
premajhnih pridobitev. Zato se ne bi smelo dovoliti ljudem buditi napačna pričakovanja in
jim obljubljati, česar ni mogoče storiti. Zadovoljstvo zaposlenih bi se dalo uporabiti za
doseganje boljših rezultatov poslovanja organizacije, če so obljube vedno izpolnjene
(Možina et al., 1994, str. 504).
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4.2.5 TEORIJA PRAVIČNOSTI

Največ zaslug za razvoj teorije pravičnosti se pripisuje J. Stacy Adams, ki poudarja pomen
pravičnosti pri delovni motivaciji v organizaciji. Zaposleni se zavedajo, v kakšnem
razmerju so prejemki v primerjavi z vložki za delo, ki ga opravlja. Zato primerja svoje
razmerje prejemkov in vložkov z razmerjem prejemkov in vložkov ostalih zaposlenih. Če
posameznik opazi, da je njegovo razmerje enako razmerju nekoga drugega, s katerim se
lahko primerja, ga prevzame občutek zadovoljstva, ker meni, da je to pravično. V
nasprotnem primeru se mu to zdi nepravično, ker se zaveda, da je nagrajen premalo ali
preveč. Posameznik pa se lahko primerja tudi s prijatelji, s sosedi ali z nekdanjimi sošolci s
fakultete. Pri izbiri osebe, s katero se bo primerjal, zaposleni upošteva tri spremenljivke, in
sicer raven plače, stopnjo izobrazbe in delovno dobo (Treven, 1998, str. 124–125).
Ko zaposleni občutijo nepravičnost, si jo prizadevajo zmanjšati na enega od naslednjih
načinov (Možina et al., 1994, str. 507):
− izkriviti želijo resničnost o svojih sposobnostih, tako da jih precenijo;
− izkriviti želijo resničnost o delu drugih, tako da bi bilo videti to manj pomembno;
− z izbiro druge osebe za primerjavo;
− povečujejo svoje vložke, ko občutijo, da so bolje nagrajeni kot drugi, da bi s tem
upravičili večje nagrade;
− zmanjšujejo svoje vložke, kadar čutijo, da so manj nagrajeni kot drugi, da bi s tem
nadomestili manjšo nagrajenost;
− zapuščajo delodajalce, če nepravičnost ni odpravljena.
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4.3 DEJAVNIKI, KI UČINKUJEJO NA MOTIVACIJO

Dejavnikov, ki učinkujejo na motivacijo, je veliko, predstavljeni pa bodo trije
najpomembnejši in najpogostejši:
− razlike med posamezniki: vsak človek je edinstven. Individualne značilnosti, kot so
osebne potrebe, vrednote, stališča in interesi, so lastnosti, ki jih človek prinese s seboj
na delo. Ker se te lastnosti razlikujejo od posameznika do posameznika, se
sprašujemo, kaj zaposlene motivira. Nekatere zaposlene bolj motivira denar in
zavlačujejo z delom, v službi ostajajo dalj časa, da bi pridobili več delovnih ur in tako
dobili višjo plačo. Druge zaposlene motivira varnost in so pripravljeni sprejeti manj
plačano delo, da bi se izognili tveganju, da ne bi ostali nezaposleni. Tretji pa
sprejemajo izzive, ki jih pripeljejo na rob njihovih zmogljivosti (Lipičnik, 1998, str.
162–163);
− lastnosti dela: »… lastnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in
izzivajo. Te značilnosti vključujejo tudi zahteve po različnih zmožnostih, določajo,
kateri zaposleni lahko nalogo opravi do konca, pogojujejo pomembne lastnosti dela,
avtonomijo pri delu in določajo vrsto in širino povratnih informacij, ki jih dobi zaposleni
o svoji uspešnosti. Nekatera dela zelo cenimo po določenih značilnostih in manj po
drugih ter obratno.« (Lipičnik, 1998, str. 163);
− organizacijska praksa: organizacijsko prakso sestavljajo pravila, splošna politika,
menedžerska praksa in sistem nagrajevanja v organizaciji. Politika definira nekatere
ugodnosti, kot so plačilo počitnic, zavarovanje, skrb za otroke in ostarele ter podobno.
Z nagradami pa lahko definiramo bonitete in provizije, kar lahko privlači nove delavce
in preprečuje že zaposlenim, da bi zapustili organizacijo. Nagrade lahko motivirajo
zaposlene, vendar pa morajo temeljiti na uspešnosti (Lipičnik, 1998, str. 163).
Obstaja več dejavnikov, s katerimi lahko motiviramo ljudi za delo. Menedžerji v
posameznih organizacijah morajo ugotoviti, kaj motivira njihove zaposlene, in nato te
motivacijske dejavnike uporabljati tudi v praksi. Izbirajo pa lahko tudi med naslednjimi
dejavniki (Lipičnik in Možina, 1993, str. 46–49):
− koristnost dela: zaposleni je običajno zavzet za svoje delo le, če vidi, da njegovo delo
ali izdelek komu koristi, in če ugotovi, da je njegovo delo koristno;
− poznavanje cilja: cilj dela zaposlenega naj bo čim bližji, jasno in konkretno opredeljen.
Zaposleni, ki ne vidi cilja svojega dela, lahko izgublja voljo do dela, posledica tega pa
je manjša storilnost;
− poznavanje rezultatov svojega dela: zavzetost za delo zelo hitro raste, če so zaposleni
obveščeni o tem, kaj so s svojim dosežkom prispevali za organizacijo. Vsak človek ima
misli o svojih zmožnostih, sposobnostih in znanju, ki jih želi s svojim delom potrditi;
− delovne razmere: slabe fizikalne delovne razmere imajo negativen vpliv na zavzetost
zaposlenih za delo. Raziskave so pokazale, da imajo slabi medsebojni odnosi ali
socialne delovne razmere še slabšega;
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−

−

−

−
−

−

pohvala in graja: obstaja prepričanje, da pohvale pozitivno vplivajo na zagnanost in
storilnost zaposlenih, graje pa negativno, in zato se v organizacijah po večini graj
izogibajo. Raziskave so pokazale, da imajo tako pohvale kot graje pozitiven vpliv na
dejavnost zaposlenih, vendar pa je učinek graje nekoliko manjši;
navodila za delo: ustrezno ravnanje zaposlenega se lahko doseže z dovolj jasnimi
navodili. Vendar pa mora najprej vodja vedeti, kaj od zaposlenega pričakuje in mu to
povedati. Vodja, ki ne ve, kaj hoče, ali ne zna dati jasnih navodil za delo, ne more
pričakovati, da bo zaposleni sam uganil, kaj hoče;
tekmovanje: raziskave so pokazale, da ima lahko tekmovanje s samim seboj izredno
velike učinke na večjo delovno storilnost in uspešnost. Ti učinki so še toliko večji, če
posameznik tekmuje z namenom, da določene cilje preseže. Tudi tekmovanje z
drugimi ima lahko velike učinke na motivacijo, vendar morajo biti tekmovalci enakih
zmožnosti. Če pa tekmovalec nima resnega tekmeca, storilnost ne raste;
sodelovanje: s sodelovanjem pri delu je mogoče dvigniti storilnost celih skupin ljudi,
ne enega samega človeka;
ustvarjanje problemov: ugotovljeno je, da je problem stanje, ki sili človeka v akcijo. V
raziskavi so poskušali v ljudeh namerno ustvariti probleme, te pa naj bi ustvarjali z
vprašanji, ne z ukazi. Ugotovili so, da je tudi ta način motiviranja zelo učinkovit, ker se
ljudje počutijo koristne, ko nekaj rešujejo;
plača: plače so sredstvo, s katerimi je mogoče iz ljudi, v zameno za denar, nekaj
izvabiti. Raziskave so pokazale, da lahko z različnimi načini plačevanja iz ljudi izvabimo
različne aktivnosti. V organizacijah prevladujeta dva sistema, in sicer plačevanje po
času in učinku. Plačevanje po času je sistem plačevanja zaposlenih glede na čas, ki so
ga preživeli na delovnem mestu. Navadno se organizacija z zaposlenimi dogovori,
koliko bo njihova urna postavka. Za zaposlene je s tega vidika pomembno, da pridejo
pravočasno na delovno mesto in da z njega ne odidejo prehitro. S tem sistemom
plačevanja so nekoliko zaščiteni zaposleni z manjšimi zmožnostmi. Ta sistem
plačevanja v organizacijah radi kombinirajo s sistemom uspešnosti. Plačevanje po
učinku pa je sistem, pri katerem se zaposlenemu določi plača, tako da v organizaciji
preštejejo, koliko izdelkov je zaposleni napravil, in nato količino delijo s ceno in dobijo
plačo zanj. S tem sistemom želijo organizacije pri zaposlenih spodbuditi zavzetost, da
naredijo čim več izdelkov. Mnogo več lahko zaslužijo sposobni zaposleni, ki zmorejo v
določenem času narediti veliko več izdelkov, kot nekoliko manj sposobni. Sistem pa
ustvarja nekoliko negotovosti, saj lahko zaposleni zbolijo, ostarijo ali pa se jim kako
drugače zmanjša storilnost, zaradi česar posledično zaslužijo manj.

Razlikujemo lahko med stalnim (fiksnim) in gibljivim (variabilnim) delom plače. Stalni del
običajno prestavlja 70 %, gibljivi pa 30 % plače zaposlenih. Stalni del je odvisen od tega,
kakšno delo nekdo opravlja, gibljivi pa od tega, kako ga opravlja oziroma je nadomestilo
za nadpovprečno delovno uspešnost. Sestava tipične slovenske plače je naslednja (Svetlik
in Zupan, 2009, str. 527–528):
− osnovna plača (plačilo za poln delovni čas, za normalne delovne razmere in normalno
delovno uspešnost);
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dodatki za posebne obremenitve, nevarnost pri delu in manj ugoden delovni čas
(nadure, izmensko delo, nočno delo in podobno);
dodatek za delovno dobo;
ugodnosti, kot so pokojninsko, zdravstveno in socialno zavarovanje;
bonitete (na primer uporaba službenega avtomobila, mobilnega telefona);
nadomestila za čas, ko delavec ne dela (porodniške, plačila med dopustom);
plačilo za delovno uspešnost;
plačilo za uspešnost poslovanja;
nagrade za posebne dosežke (inovativnost, nagrade najboljšim);
drugi osebni prejemki (regres za letni dopust, odpravnine);
povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz);
druge ugodnosti po presoji delodajalca.

Podanih je še nekaj koristnih predlogov, kako se lahko motivirajo zaposleni in kako to
motivacijo ohranjati (Sang, 2001, str. 54–62):
− nove in manj izurjene zaposlene motivirajo natančna navodila in sposobnostno
naravnane naloge;
− najpogosteje je treba hvaliti zaposlene na tistih področjih njihovega dela, ki jih
jemljejo z največjo resnostjo;
− bistri, vendar negotovi zaposleni potrebujejo podporo, da lahko izpeljejo svoj
prispevek k delu. Treba jih je podpirati in zgraditi vzdušje naklonjenosti;
− zaposleni morajo čutiti, da jim nadrejeni zaupajo, da bodo dobro opravili svoje delo;
− s podrejenimi je smiselno ohranjati dobre in pozitivne odnose;
− novih zaposlenih se ne sme grajati, dokler ne spoznajo standardov in pričakovanj
nadrejenih ter organizacije;
− zaposlenega, ki je naredil manj, kot je bilo predhodno dogovorjeno, se ne nagrajuje;
− nagrade naj se podeljujejo le občasno;
− hvaliti je treba tako napredek kot rezultate;
− ustvariti je treba sistem, ki zaposlenim dovoljuje, da predlagajo svoje zamisli vodstvu;
− z zahvalami ali izkazovanjem spoštovanja se ni treba obotavljati. Naj zaposleni takoj
izve, kakšno je mnenje vodstva o njegovem delu;
− izkušene zaposlene, ki zaidejo s poti pri svojem delu in izgubljajo navdušenje, je treba
spodbuditi z ostro kritiko;
− vodstvo si ne sme lastiti zaslug za delo svojih podrejenih;
− vodstvo naj ne zlorablja svoje moči;
− zaposlenim je treba ustvariti občutek, da so del organizacije, ne da zgolj hodijo v
službo;
− z zaposlenimi je treba ravnati kot z odgovornimi odraslimi osebami;
− vodstvo naj redno preverja, da oprema, ki jo pri svojem delu uporabljajo zaposleni,
brezhibno deluje. Dobro vzdrževana oprema preprečuje zamude in podpira
kakovostno delo;
− zaposlene je treba naučiti, kako streči strankam, ne da bi doživljali občutek
hlapčevstva.
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4.4 NEDENARNE IN DENARNE NAGRADE KOT MOTIVATORJI

Poznamo veliko načinov motiviranja zaposlenih. Kateri način je najučinkovitejši, ne
moremo biti nikoli prepričani, saj se učinki motiviranja razlikujejo od osebe do osebe. V
tem delu bodo naštete nekatere nedenarne in denarne nagrade, ki lahko motivirajo
zaposlene, za najprimernejši način pa naj bi se odločil delodajalec, ko dobro spozna
svojega zaposlenega.
Nedenarne nagrade so eden izmed najboljših načinov motiviranja zaposlenih. Uporabljajo
se lahko tako za nagrajevanje dobro opravljenega dela in nalog, doseženih ciljev, dobrih
rezultatov, pridobljenih znanj, veščin kot tudi želenega vedenja, etičnosti, inovativnosti,
solidarnosti z drugimi sodelavci ter storilnosti (Mihalič, 2010, str. 31–32).
»Pri izbiri nedenarne nagrade imamo na voljo različne oblike nagrad, med katerimi glede
na posameznika, vrsto uspeha in glede na dane možnosti izberemo najučinkovitejšo.
Oblike nedenarnih nagrad so lahko:
- izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja,
- nova delovna sredstva in pripomočki,
- horizontalno in vertikalno napredovanje,
- odgovornejše delo in delovno mesto,
- omogočanje soudeležbe pri dobičku,
- zagotovitev boljših delovnih pogojev,
- javna izpostavitev dosežkov in uspehov,
- možnost vodenja tima ali skupine,
- rotiranje na druga področja v organizaciji,
- možnost izobraževanja v lastnem interesu,
- omogočanje večjih izzivov pri delu,
- pisna priznanja, plakete in priznanja,
- možnost vodenja novih projektov,
- plačano potovanje ali izlet,
- dodatne proste ure in prosti dnevi,
- različne manjše simbolne nagrade in
- druge oblike nedenarnih nagrad po presoji delodajalca.« (Mihalič, 2010, str. 32)
Izmed naštetih načinov je najpreprostejša in najcenejša oblika nematerialne motivacije
pohvala, ki lahko naredi na zaposlenega velik vtis, žal pa se v praksi premalo uporablja.
Sodelavca bi se moralo vsakokrat pohvaliti za dobro opravljeno delo, nalogo ali vedenje.
Vendar pa se je treba pri hvaljenju držati načela, da s pohvalami ne skoparimo, kot tudi
tega, da ne pretiravamo in jih ne uporabljamo prepogosto, ker bi lahko izgubile svoj
učinek (Mihalič, 2010, str. 15).
Pri nagrajevanju obstaja večno vprašanje, ali uporabljati denarne nagrade ali ne. Izkušnje
kažejo, da imajo denarne nagrade velik motivacijski učinek, vendar imajo nedenarne
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nagrade še večjega. Denarne nagrade moramo, prav tako kot nedenarne, povezati z
uspešnostjo, znanji, inovativnostjo, produktivnostjo in podobno. Idealno pa je, če so
denarne nagrade vezane na ustvarjeno dodano vrednost, kot so pridobitev novih kupcev,
razne inovacije, patenti, izboljšave, dosežek večjega ugleda organizacije in podobno.
Priporočljivo je, da denarno nagrajevanje izvira iz variabilnega dela plače, ki je vezan na
uspešnost posameznika. Razmerja med gibljivim in stalnim delom plače naj bi bila okoli
sedemdeset proti trideset (Mihalič, 2010, 34–35).
Postavlja se vprašanje, kakšen način zaposlene bolj motivira: denarne ali nedenarne
oblike motivacije. Predpostavljeno pa je, da so zaposleni, ki s svojim zaslužkom komaj
pokrivajo svoje potrebe po preživetju, bolj občutljivi na materialno, se pravi denarno
motivacijo, kot pa tisti, katerih obstoj ni ogrožen. Te zaposlene pa bolj motivirajo
nedenarne nagrade, kot so razna priznanja, napredovanja, potovanja, izobraževanja in
podobno.
Nekatere organizacije žal nimajo možnosti nagrajevanja svojih zaposlenih. Organizacija, ki
svoje zaposlene denarno nagrajuje, mora imeti zadosti prihodkov, da lahko to izvaja, to
pa so po večini večje organizacije. Nedenarni način motiviranja je cenejši, dosežemo pa
lahko podoben ali celo večji učinek. Četudi organizacije nimajo dovolj sredstev, lahko kljub
temu motivirajo svoje zaposlene, saj na primer javna pohvala uspešnega sodelavca ne
stane nič, lahko pa pomembno vpliva na njegovo motivacijo in posledično tudi na
zadovoljstvo.

4.5 NEGATIVNI VPLIVI NA MOTIVACIJO

Dobre namere vodij, da bi motivirali zaposlene pri delu, se mnogokrat izjalovijo, četudi so
ravnali po pravilih, ki so jih priporočali strokovnjaki. Z motiviranjem sodelavcev ne bomo
vedno uspešni, še posebej tedaj, če dobijo zaposleni občutek, da dajejo organizaciji več,
kakor dobijo od nje v obliki plače; rodil se bo občutek neenakosti. Za uničenje že
vzpostavljene motivacije zaradi nespretnega ravnanja z ljudmi niso potrebne posebne
spretnosti, le upoštevati je treba nekatera zmotna prepričanja o motiviranju (Lipičnik v:
Jakopec, 2007, str. 40):
− vsako novo idejo od spodaj je treba jemati za sumljivo (ljudem se ne zaupa);
− naj se sproščeno kritizira;
− opozarja naj se na probleme in dokazuje neuspešnost;
− obvladuje in neprestano se naj kontrolira situacija;
− poskrbeti je treba, da ne bodo informacije prosto krožile (zadrževati, blokirati
informacije);
− treba je zahtevati od podrejenih za čim hitrejše izvajanje odločitev nadrejenih;
− menedžerji se morajo osebno zavedati, da vedo že vse, kar je pomembno za delo.
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Uničenje motivacije pa lahko hitro preide na sistem nagrajevanja, če (Lipičnik v: Jakopec,
2007, str. 40):
− plača ni povezana z uspešnim delovnim vedenjem in s količino opravljenega dela;
− sistem nagrajevanja ni pravičen (zaposleni primerja plačo z drugimi sodelavci ali svojo
plačo s preteklimi plačnimi obdobji);
− plača izgubi prvotni pomen in jo zaposleni jemljejo kot socialno podporo.
Uničenju motivacije se je mogoče s pravilnim ravnanjem seveda tudi izogniti. Pri tem bi
morali vodje upoštevati (Lipičnik in Možina, 1993, str. 50–51):
− motivacija je zelo nestabilno stanje in se hitro spreminja;
− do motivacijskih problemov pogosto prihaja tam, kjer se ljudje ne marajo preveč, kjer
se prepirajo in kjer je preveč kritik;
− zaradi posebne vloge pri motiviranju morajo vodje obvladovati svoje vedenje. Zavedati
se morajo, da lahko s prenagljenimi in agresivnimi reakcijami izzovejo samo agresijo,
da jih bodo zaposleni prezirali, če jih ti ne bodo spoštovali, da jih bodo sodelavci
kaznovali ali osamili, če bodo kršili družbene norme, da jih ljudje, ki jim ne zaupajo, ne
bodo cenili in da bodo pri zaposlenih le s težavo dosegli želeno reakcijo, če si sami
tega ne bodo resnično želeli. Znano je, da nemotivirani vodja ne more motivirati
drugih.

Dejavniki, ki močno zmanjšujejo in uničujejo motivacijo, so: ustvarjanje neupravičenih
razlik med zaposlenimi, dvojna merila pri napredovanju in nagrajevanju, nedemokratična
in hierarhična komunikacija, ustrahovanja in izsiljevanja, neenake možnosti za delo, rast,
razvoj in napredek, prepuščenost samemu sebi, psihično in fizično nasilje na delovnem
mestu, nizka etična merila in neprofesionalnost, prevelike razlike med višinami plač
zaposlenih, previsoki kriteriji, cilji in merila, nestrokovnost in neusposobljenost vodij, slabe
možnosti izobraževanja in usposabljanja, neusklajenost zahtev s pričakovanji,
neenakomerno porazdeljena obremenitev z deli, neprilagodljiv delovni čas, odsotnost
podpore in pomoči, slabi delovni pogoji in neustrezna delovna sredstva, zelo visoka
stopnja nadzora, previsoka stopnja sprememb v organizaciji in podobno (Mihalič, 2010,
str. 48).
Obstajajo vodje, ki ne skrbijo za motiviranost svojih zaposlenih, in vodje, ki si za
motiviranost svojih zaposlenih prizadevajo, vendar pri tem niso najbolj spretni in hitro
lahko pride do uničenja motivacije. Zavedati se je treba, da je motivacijo zelo lahko uničiti
že z enim samim nepremišljenim ravnanjem (na primer nepravične razlike med plačami
zaposlenih). Vodstvo bi moralo pred vsakim ravnanjem prej premisliti, kakšen vpliv lahko
ima na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih, da ne poslabša stanja.
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5 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE

Pekarna Blatnik, d. o. o., se s peko kruha in peciva ukvarja že od začetka devetdesetih let.
Od začetka poslovanja sta se obseg proizvodnje in vrste izdelkov vseskozi spreminjala ter
povečevala in prilagajala potrebam ter zahtevam tržišča. Na začetku je bila dejavnost
družbe usmerjena v peko kruha in peciva. V letu 2002 pa je družba pričela z izvajanjem
trgovinske dejavnosti. V letu 2003 je družba pričela z opravljanjem trgovinske dejavnosti
zunaj prodajaln, ki poteka pod blagovno znamko Mobipek. To dejavnost opravljajo tako,
da potrošniku dostavijo izdelke, ki jih ponujajo, na dom. Ob koncu poslovnega leta 2009
je družba pričela z uvajanjem nove blagovne znamke z nazivom »Happy Pek« (Pekarna
Blatnik, d. o. o., 2010, str. 2).
V prvi polovici devetdesetih let je poslovanje potekalo v okviru obratovalnice
samostojnega podjetnika Tomaža Blatnika. Na začetku leta 1997 je bil izvršen prenos
dejavnosti proizvodnje kruha in peciva v okvir družbe Pekarna Blatnik, d. o. o., samostojni
podjetnik pa je obdržal dejavnost dajanja strojev in opreme v najem. Sočasno z rastjo
obsega poslovanja je podjetje veliko investiralo v razširitev svojih proizvodnih kapacitet,
predvsem proizvodnih prostorov in opreme. Ob koncu devetdesetih let je bila v naselju
Podgorica zgrajena sodobna pekarna s skladiščnimi in proizvodnimi prostori (Pekarna
Blatnik, d. o. o., 2010, str. 1).
Pekarna Blatnik se ukvarja s tremi glavnimi dejavnostmi, in sicer s proizvodnjo kruha,
peciva in sladic, s trgovino na drobno z živil in s trgovino na drobno zunaj prodajaln.
Podjetje je družba z neomejeno odgovornostjo, osnovni kapital družbe pa znaša
1.251.878 EUR. Po Zakonu o gospodarskih družbah je Pekarna Blatnik opredeljena kot
srednje velika družba (Pekarna Blatnik, d. o. o., 2010, str. 2–3).
V prihodnosti ima Pekarna Blatnik, d. o. o., namen zmanjševati obseg trgovinske
dejavnosti, saj ne more konkurirati velikim trgovskim centrom. Družba bo ukinila prodajo
v tistih lokalih, ki ne zagotavljajo pozitivnega poslovanja, razvijala pa bo proizvodni del
svoje dejavnosti. Izdelke iz svojega proizvodnega programa bodo približali potrošnikom
predvsem s terensko dostavo izdelkov na njihov dom. Za terensko dostavo bo družba
okrepila lastna sredstva, nekoliko pa se bo povezala z drugimi podjetji s tega področja.
Družba ima v prihodnosti namen nadgraditi tudi informacijski sistem za izboljšano
planiranje proizvodnje in nabave blaga. Izboljšali bodo tudi plačni sistem. Poleg
denarnega nagrajevanja bodo zaposlene motivirali za večjo storilnost tudi z drugimi
motivacijskimi sredstvi (internetno izobraževanje zaposlenih na področju interne
ekonomike, kalkulacij in računalništva) (Pekarna Blatnik, d. o. o., 2010, str. 2–6).
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Tabela 1: Število zaposlenih v prodajalnah po spolu

Spol

Število zaposlenih

Ženske

Delež (v %)
60

94

Moški

4

6

Skupaj

64

100

Vir: lasten

Grafikon 1: Struktura zaposlenih v prodajalnah po spolu (v %)

Vir: lasten
V Pekarni Blatnik, d. o. o., je zaposlena 201 oseba, od tega je 73 moških in 128 žensk.
Grafikon 1 prikazuje strukturo zaposlenih po spolu v prodajalnah Pekarne Blatnik.
Prikazuje, da je od 64 zaposlenih 94 % (60) žensk in 6 % (4) moških.

Tabela 2: Število zaposlenih v prodajalnah po izobrazbi

Izobrazba

Število zaposlenih

Delež (v %)

I. stopnja

1

1,5

II. stopnja

3

4,5

IV. stopnja

12

19

V. stopnja

48

75

Skupaj

64

100

Vir: lasten
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Grafikon 2: Struktura zaposlenih v prodajalnah po izobrazbi (v %)

Vir: lasten
Grafikon 2 prikazuje izobrazbeno strukturo zaposlenih v prodajalnah Pekarne Blatnik,
d. o. o., po izobrazbi. Od 64 zaposlenih ima nedokončano osnovno šolo 1,5 % zaposlenih
(1 zaposleni), 4,5 % zaposlenih (3 zaposleni) ima končano osnovno šolo, 19 % zaposlenih
(12 zaposlenih) ima nižjo poklicno izobrazbo, srednjo poklicno izobrazbo pa ima 75 %
zaposlenih (48 zaposlenih).
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6 RAZISKAVA IN PREDSTAVITEV REZULTATOV

Zadovoljstvo zaposlenih pri delu se lahko ugotovi tako, da se izvede raziskava. Z analizo
pa se ne ugotovi samo stopnja zadovoljstva zaposlenih, ampak se lahko pridobijo tudi
informacije o tem, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo zaposlenih.
Organizacija lahko z rednimi merjenjem med drugim ugotovi, kakšen je napredek na
področju zadovoljstva zaposlenih. Analiza zadovoljstva zaposlenih organizaciji prinaša
povratne informacije, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti, na katerih področjih v
organizaciji so potrebne spremembe, kaj slabo vpliva na zaposlene, kje so potrebne
izboljšave in kaj je treba storiti, da se bo povečalo zadovoljstvo zaposlenih in s tem tudi
njihova delovna storilnost.
V tem poglavju bodo predstavljeni in s pomočjo grafikonov interpretirani rezultati ankete
merjenja zadovoljstva zaposlenih. Na koncu poglavja bodo podane tudi ugotovitve in
predlogi za izboljšave.

6.1 NAMEN IN NAČIN IZVEDBE RAZISKAVE

V praktičnem delu diplomskega dela se želi ugotoviti in predstaviti rezultate o zadovoljstvu
zaposlenih pri delu. Na osnovi rezultatov ankete se želi ugotoviti, kako so zaposleni v
prodajalnah Pekarne Blatnik trenutno zadovoljni, kaj povzroča njihovo zadovoljstvo in
nezadovoljstvo ter kateri dejavniki bi lahko povečali njihovo zadovoljstvo pri delu. V tem
sklopu se želi ugotoviti, kakšno je zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi pogoji in
razmerami, medsebojnimi odnosi, vodenjem in organizacijo dela, nagradami in
ugodnostmi za zaposlene, samostojnostjo pri delu in z vsebino dela. Želi se ugotoviti tudi,
kakšne spremembe zaposleni predlagajo za povečanje njihovega zadovoljstva. Na koncu
predstavitve rezultatov raziskave bodo predstavljeni tudi predlogi za izboljšanje
trenutnega stanja.
Merjenje zadovoljstva zaposlenih je bilo izvedeno v vseh prodajalnah Pekarne Blatnik. Za
merjenje zadovoljstva v prodajalnah pekarne sem se odločila zato, ker v eni izmed
prodajaln delam že dve leti prek študentskega servisa in poznam način njihovega
poslovanja, potek dela, medsebojne odnose ter se zavedam, da je zadovoljstvo zaposlenih
na nizki stopnji. Merjenje se ni izvedlo med vodilnimi in v proizvodnji, ampak sem se
osredotočila samo na prodajalne, ker če bi v analizo vključila vodstvo, bi lahko bili rezultati
povsem drugačni, ker imajo drugačen način dela, delajo v drugačnih delovnih pogojih in
razmerah. Anketa je bila anonimna, zaposlenim je bilo pred začetkom izvajanja tudi
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pojasnjeno, da je sodelovanje povsem prostovoljno in da rezultati ne bodo vplivali na
njihovo delovno razmerje. Z merjenjem zadovoljstva zaposlenih se je strinjalo tudi
vodstvo pekarne, saj bodo rezultati koristili tudi njim, da ugotovijo, na katerih področjih je
zadovoljstvo zaposlenih najnižje in kaj bi bilo treba postoriti za izboljšanje trenutnega
stanja.

6.2 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV

Sestavljena je bila anketa o zadovoljstvu zaposlenih, ki je bila razdeljena med 64
zaposlenih v prodajalnah Pekarne Blatnik, d. o. o. Na anketo je odgovorilo 50 zaposlenih,
to pomeni, da je bila odzivnost 78-odstotna. Anketa je bila anonimna. Vsakemu
zaposlenemu je bila anketa osebno vročena, anketirancem pa so bila pojasnjena tudi
morebitna vprašanja. Zaradi zagotavljanja anonimnosti so zaposleni ankete vrnili po pošti.
V tem podpoglavju bodo predstavljeni in interpretirani rezultati ankete. Predstavljeni bodo
demografski podatki anketiranih zaposlenih, odgovori na splošna vprašanja o zadovoljstvu
pri delu in povprečne ocene pomembnosti ter zadovoljstva zaposlenih z različnimi
dejavniki, ki lahko vplivajo na njihovo zadovoljstvo pri delu.

6.2.1 DEMOGRAFSKI PODATKI

V nadaljevanju bodo predstavljeni demografski podatki anketiranih zaposlenih.
Predstavljeni bodo spol, starost, izobrazba in čas zaposlitve anketiranih zaposlenih v
Pekarni Blatnik, d. o. o.
Tabela 3: Spol anketirancev

Spol

Število anketirancev

Ženske

Delež (v %)

46

92

Moški

4

8

Skupaj

50

100

Vir: lasten

Grafikon 3: Spol anketirancev (v %)
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Vir: lasten
Grafikon 3 prikazuje, da je v raziskavi od 50 anketirancev sodelovalo 92% (46) žensk in
8% (4) moških. Vzrok te razlike je v tem, da je v poslovalnicah pekarne Blatnik zaposlenih
veliko več žensk kot moških.
Tabela 4: Starost anketirancev

Starost
Do vključno 25 let
Od 26 do vključno 40 let
Od 41 do vključno 55 let
Skupaj

Število anketirancev

Delež (v %)
8
14
28
50

16
28
56
100

Vir: lasten

Grafikon 4: Starost anketirancev (v %)

Vir: lasten
Grafikon 4 prikazuje, da je bilo med 50 anketiranci 16 % anketirancev (8 anketirancev)
starih do vključno 25 let, 28 % anketirancev (14 anketirancev) je bilo starih od 26 do
vključno 40 let, 56 % anketirancev (28 anketirancev) pa je bilo starih od 41 do vključno
55 let. Anketirancev, starih nad 56 let, ni bilo. Starostna raznolikost je pozitivna, saj lahko
prispeva k realnejšim rezultatom, kot če bi anketo izpolnjevali zaposleni iste starosti s
podobnimi mišljenji in vrednotami.

Tabela 5: Izobrazba anketirancev

Izobrazba

Število anketirancev
37

Delež (v %)

Nižja poklicna izobrazba

4

8

Srednja poklicna izobrazba

46

92

Skupaj

50

100

Vir: lasten
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Grafikon 5: Izobrazba anketirancev (v %)

Vir: lasten
Grafikon 5 prikazuje, da ima 8 % anketirancev nižjo poklicno izobrazbo in 92 % srednjo
poklicno izobrazbo. Vzrok takšnega rezultata je mogoče najti v tem, da so v prodajalnah
najpogosteje zaposlene osebe s srednjo poklicno izobrazbo.
Tabela 6: Čas zaposlitve anketirancev v organizaciji

Čas zaposlitve
Manj kot eno leto
Od 1 do 5 let
Od 5 do 10 let
Od 10 do 15 let
Več kot 15 let
Skupaj

Število anketirancev

Delež (v %)
8
14
21
3
4
50

16
28
42
6
8
100

Vir: lasten

Grafikon 6: Čas zaposlitve anketirancev v organizaciji (v %)

Vir: lasten
Grafikon 6 prikazuje, da je 16 % anketirancev v organizaciji zaposlenih manj kot eno leto,
28 % anketirancev je zaposlenih od 1 do 5 let, 42 % anketirancev je zaposlenih od 5 do
10 let, 6 % od 10 do 15 let, 8 % pa več kot 15 let. Takšna časovna raznolikost zaposlitve
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v organizaciji je pozitivna, ker osebe, ki so v določeni organizaciji zaposlene dlje, bolje
poznajo razmere in si tudi upajo več povedati.
6.2.2 ZADOVOLJSTVO PRI DELU – SPLOŠNO

V nadaljevanju bodo predstavljeni odgovori anketirancev na splošna vprašanja o
zadovoljstvu pri delu. Predstavljeni bodo odgovori na vprašanja o zadovoljstvu s samim
delom, ki ga zaposleni opravljajo, o ravnanju organizacije z zaposlenimi, o ponovni
zaposlitvi v organizaciji, o počutju ob odhodu v službo in o zamenjavi službe.

Tabela 7: Zadovoljstvo z delom, ki ga anketiranci opravljajo

Zadovoljstvo z delom

Število odgovorov

Delež (v %)

Zelo nezadovoljen

4

8

Nezadovoljen

6

12

Nevtralen

11

22

Zadovoljen

27

54

2

4

50

100

Zelo zadovoljen
Skupaj
Vir: lasten

Grafikon 7: Zadovoljstvo z delom, ki ga anketiranci opravljajo (v %)

Vir: lasten
Grafikon 7 prikazuje zadovoljstvo zaposlenih z delom, ki ga opravljajo. 8 % anketiranih je
odgovorilo, da so z delom zelo nezadovoljni, 12 % jih je odgovorilo, da so z delom
nezadovoljni, 22 % jih je bilo nevtralnih, kar 54 % anketiranih je z delom zadovoljnih,
samo 4 % anketiranih pa so z delom zelo zadovoljni. Dobljen rezultat je kar pozitiven, saj
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pove, da je več kot polovica anketiranih zaposlenih s samim delom, ki ga opravljajo,
zadovoljnih.
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Tabela 8: Ravnanje organizacije z zaposlenimi

Ravnanje organizacije z
zaposlenimi
Zelo slabo
Slabo
Nevtralno
Dobro
Zelo dobro
Skupaj

Število odgovorov

Delež (v %)
3
11
17
17
2
50

6
22
34
34
4
100

Vir: lasten

Grafikon 8: Ravnanje organizacije z zaposlenimi (v %)

Vir: lasten
Grafikon 8 prikazuje, kako zaposleni menijo, da ravna organizacija z njimi. 6 %
anketiranih je mnenja, da z njimi ravna zelo slabo, 22 % jih je mnenja, da ravna z njimi
slabo, 34 % jih je bilo nevtralnih, 34 % jih je odgovorilo, da ravna organizacija z njimi
dobro, 4 % pa, da organizacija z njimi ravna zelo dobro. Takšni rezultati sicer niso
najslabši, ampak bi bilo bolje, da bi se delež tistih, ki so odgovorili, da organizacija z njimi
ravna slabo ali celo zelo slabo, zmanjšal.
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Tabela 9: Ponovna zaposlitev v organizaciji

Ponovna zaposlitev
Zagotovo se ne bi še enkrat
zaposlil
Verjetno se ne bi še enkrat
zaposlil
Ne vem
Verjetno bi se ponovno
zaposlil
Zagotovo bi se ponovno
zaposlil
Skupaj

Število odgovorov

Delež (v %)
4

8

12

24

15
16

30
32

3

6

50

100

Vir: lasten

Grafikon 9: Ponovna zaposlitev v organizaciji (v %)

Vir: lasten
Grafikon 9 prikazuje, kako so zaposleni odgovorili na vprašanje, če bi se ponovno zaposlili
v isti organizaciji. 8 % anketirancev je odgovorilo, da se zagotovo ne bi še enkrat zaposlili
v isti organizaciji, 24 % jih je odgovorilo, da se verjetno ne bi še enkrat zaposlili, 30 % se
ni moglo odločiti in so odgovorili z »ne vem«, 32 % anketiranih bi se verjetno ponovno
zaposlilo, samo 6 % pa bi se jih zagotovo še enkrat zaposlilo v isti organizaciji. Delež
tistih, ki se ne bi ponovno zaposlili, je visok (znaša malo manj kot tretjino zaposlenih) in je
pokazatelj, da zaposleni bodisi niso več zainteresirani za sodelovanje z organizacijo bodisi
da z nečim v organizaciji niso zadovoljni.
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Tabela 10: Počutje ob odhodu v službo

Počutje ob odhodu v službo
Sem popolnoma brez volje
in interesa
Po večini mi to predstavlja
težavo
Odvisno od dela in dnevnih
delovnih obveznosti
Po večini se odpravim brez
težav
V službo se odpravim z
veseljem
Skupaj

Število odgovorov

Delež (v %)
5

10

5

10

12

24

21

42

7

14

50

100

Vir: lasten

Grafikon 10: Počutje ob odhodu v službo (v %)

Vir: lasten
Grafikon 10 prikazuje, kako se zaposleni počutijo ob odhodu v službo. 10 % jih je
odgovorilo, da so popolnoma brez volje in interesa, 10 % anketiranih to po večini
predstavlja težavo, 24 % jih meni, da je to odvisno od dela in dnevnih delovnih
obveznosti, 42 % anketiranih se v službo odpravi po večini brez težav, 14 % pa se jih v
službo odpravi z veseljem. Pozitivno je, da se več kot polovica zaposlenih odpravi v službo
brez težav, še vedno pa je preveč tistih, ki jim to predstavlja težavo (20 %). Problem
takšnega rezultata se lahko skriva bodisi v organizaciji bodisi v zaposlenih samih, zato se
krivde za takšen rezultat ne more pripisovati organizaciji.
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Tabela 11: Pogostost razmišljanj o zamenjavi službe

Pogostost razmišljanj o
zamenjavi službe
Zelo pogosto (nekajkrat na
teden)
Pogosto (nekajkrat na
mesec)
Redko (nekajkrat na leto)
Zelo redko (manj kot enkrat
na leto)
Nikoli
Skupaj

Število odgovorov

Delež (v %)
4

8

13

26

16
13

32
26

4
50

8
100

Vir: lasten

Grafikon 11: Pogostost razmišljanj o zamenjavi službe (v %)

Vir: lasten
Grafikon 11 prikazuje, kako pogosto zaposleni razmišljajo o zamenjavi službe. 8 %
anketirancev je odgovorilo, da o tem razmišljajo nekajkrat na teden, 26 % jih o menjavi
službe razmišlja nekajkrat na mesec, 32 % nekajkrat na leto, 26 % manj kot enkrat na
leto, samo 8 % pa o tem ne razmišlja nikoli. Takšni rezultati so slabi, saj je v organizaciji
veliko zaposlenih, ki razmišljajo o menjavi službe, kar pomeni, da je njihovo zadovoljstvo
slabo.
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Tabela 12: Zamenjava službe

Zamenjava službe

Število odgovorov

Delež (v %)

Takoj, brez pomislekov

16

32

Moral bi še malo razmisliti

29

58

5

10

50

100

Ne, nikoli
Skupaj
Vir: lasten

Grafikon 12: Zamenjava službe (v %)

Vir: lasten
Grafikon 12 prikazuje, kaj so zaposleni anketiranci odgovorili na vprašanje, če bi zamenjali
službo, če bi imeli priložnost. Kar 32 % anketiranih zaposlenih bi službo zamenjalo takoj,
brez pomislekov, 58 % anketiranih bi moralo še razmisliti, samo 10 % pa bi službo
obdržalo kljub novi priložnosti. Takšne rezultate se je lahko pričakovalo že na podlagi
rezultatov prejšnjega vprašanja. Delež tistih, ki bi zamenjali službo takoj, je prevelik
oziroma je delež tistih, ki bi službo obdržali, premajhen. Takšen rezultat je slab, sploh če
gre za dobre delavce. V kolikor bi službo zamenjali nekoliko slabši delavci, to organizaciji
ne
bi
predstavljalo
posebne
težave.
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6.2.3 DEJAVNIKI ZADOVOLJSTVA PRI DELU

V nadaljevanju bodo predstavljene povprečne ocene pomembnosti in zadovoljstva
zaposlenih z različnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na njihovo zadovoljstvo pri delu.
Predstavljene bodo povprečne ocene naslednjih vsebinskih sklopov: delovnih pogojev in
delovnih razmer, medsebojnih odnosov, vodenja in organizacije dela, nagrad in ugodnosti
za zaposlene, samostojnosti pri delu in vsebine dela.

Tabela 13: Pomembnost dejavnikov delovnih pogojev in razmer ter zadovoljstvo z
njimi

Dejavnik

Povprečna ocena
pomembnosti

Varnost pred poškodbami in
obolenji

Povprečna ocena
zadovoljstva z dejavnikom
4,44

3,5

Prosti dnevi ob vikendih in
praznikih

4,2

2,6

Dovolj prostega časa med
samim delovnim časom (za
malico in podobno)

4,12

2,56

Delovni pogoji (delovna
sredstva, oprema in prostori)
so urejeni in dobri

4,08

2,98

Majhen telesni napor

3,96

2,88

Na delovnem mestu ni
prahu, hrupa, neugodne
temperature, vlage, vibracij
in podobno

3,82

3,14

Delo je pretežno
dopoldansko

3,78

2,78

Vir: lasten
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Grafikon 13: Pomembnost dejavnikov delovnih pogojev in razmer ter zadovoljstvo z
njimi

Vir: lasten
Grafikon 13 prikazuje, kako so anketirani zaposleni razdelili dejavnike delovnih pogojev in
razmer po pomembnosti. Na prvo mesto so uvrstili dejavnik »varnost pred poškodbami in
obolenji« s povprečno oceno 4,44. Na drugem mestu se nahajajo »prosti dnevi ob
vikendih in praznikih« s povprečno oceno 4,2. Sledi jim dejavnik »dovolj prostega časa
med samim delovnim časom« s povprečno oceno 4,12, nato »dobri in urejeni delovni
pogoji« s povprečno oceno 4,08. Dejavniku »majhen telesni napor« so pripisali povprečno
oceno 3,96, povprečno oceno 3,82 je prejel dejavnik »na delovnem mestu ni prahu hrupa,
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neugodne temperature, vlage in vibracij«. Na zadnje mesto se je uvrstil dejavnik »delo je
pretežno dopoldansko« s povprečno oceno 3,78.
Zaposleni so na najvišje mesto uvrstili varnost pred poškodbami in obolenji, kar je
razumljivo, saj si vsak delavec želi, da bi bil na delovnem mestu varen. Zaposleni si želijo
prostih dni ob vikendih in praznikih. Tudi dejavnik »dovolj prostega časa med delovnim
časom« se je uvrstil visoko, sklepa pa se lahko, da jim tega primanjkuje.
Grafikon 13 prikazuje tudi, kako so anketirani zaposleni ocenili, da so zadovoljni z
dejavniki delovnih pogojev in razmer v organizaciji. Najbolj so zadovoljni z dejavnikom
»varnost pred poškodbami in obolenji«. Skrb organizacije za varnost in zdravje zaposlenih
je zelo pozitivna in lahko pripomore k večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Na drugem mestu
je dejavnik »na delovnem mestu ni prahu, hrupa, neugodne temperature, vlage in
vibracij« s povprečno oceno 3,14, kar je razumljivo, saj je teh motečih dejavnikov res zelo
malo. Dejavnik »delovni pogoji so urejeni in dobri« je prejel povprečno oceno 2,98, kar je
že nekoliko slabše. Povprečno oceno 2,88 je prejel dejavnik »majhen telesni napor«.
Razumljivo je, da je lahko delo v trgovini, predvsem kar se tiče dela z novo prispelimi
izdelki, fizično naporno, predvsem za ženske, tako da je bilo tak rezultat mogoče
pričakovati. Najmanj pa so zaposleni zadovoljni s tremi dejavniki, ki se navezujejo na
delovni čas. Dejavniku »delo je pretežno dopoldansko« so pripisali povprečno oceno 2,78,
kar je razumljivo, saj je dejstvo, da je delo izmensko in da to mnoge zaposlene moti.
Povprečno oceno 2,6 je prejel dejavnik »prosti dnevi ob vikendih in praznikih« – tudi to
ugodnost pa lahko koristi le majhno število zaposlenih. Na najnižje uvrščenem mestu pa
se nahaja dejavnik »dovolj prostega časa med samim delovnim časom (za malico in
podobno)« s povprečno oceno 2,56. Tudi ta rezultat je povsem razumljiv, saj je pod
trenutnimi pogoji skoraj neizvedljivo pojesti v miru, ne da bi med tem prišla kakšna
stranka.
Tabela 14: Pomembnost dejavnikov medsebojnih odnosov in zadovoljstvo z njimi

Dejavnik

Povprečna ocena
pomembnosti

Skupinska pomoč in
sodelovanje
Druženje in zabava med
zaposlenimi
Dobro delovno vzdušje
Sprotno razreševanje
sporov
Dobri odnosi z vodstvom
in/ali podrejenimi
Dobri odnosi s sodelavci
Sproščena komunikacija s
sodelavci
Med zaposlenimi ni
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Povprečna ocena
zadovoljstva z dejavnikom
4,58
3,62
4,48

3,02

4,44
4,38

3,52
3,28

4,3

2,44

4,22
4,06

3,64
3,56

4,02

2,98

tekmovalnosti
Vir: lasten
Grafikon 14: Pomembnost dejavnikov medsebojnih odnosov in zadovoljstvo z njimi

Vir: lasten
Grafikon 14 prikazuje, kako so anketirani zaposleni razdelili dejavnike medsebojnih
odnosov po pomembnosti. Najvišje se je uvrstil dejavnik »skupinska pomoč in
sodelovanje« s povprečno oceno 4,58. Na drugem mestu se nahaja dejavnik »druženje in
zabava med zaposlenimi« s povprečno oceno 4,48. Sledi dejavnik »dobro delovno
vzdušje« s povprečno oceno 4,44 in dejavniki »sprotno razreševanje sporov« (4,38),
»dobri odnosi z vodstvom in/ali podrejenimi« (4,3), »dobri odnosi s sodelavci »(4,22) in
»sproščena komunikacija s sodelavci« (4,06). Na zadnje mesto se je uvrstil dejavnik »med
zaposlenimi ni tekmovalnosti« s povprečno oceno 4,02.
Iz rezultatov je razvidno, da so dejavniki, ki spadajo v vsebinski sklop medsebojnih
odnosov, za zaposlene zelo pomembni, saj so vsi ti dejavniki prejeli povprečno oceno nad
4. Najmanj jim je pomembno to, da med zaposlenimi ni tekmovalnosti. Najbolj pa jim je
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pomemben dejavnik »skupinska pomoč in sodelovanje«, kar je bilo tudi za pričakovati, saj
je brez sodelovanja in pomoči težko delati.
Grafikon 14 prikazuje tudi, kako so anketirani zaposleni zadovoljni z dejavniki
medsebojnih odnosov v organizaciji. Najvišje so uvrstili dejavnika »dobri odnosi s
sodelavci« (3,64) in »skupinska pomoč in sodelovanje« (3,62), kar je zelo pozitivno, saj je
brez dobrih odnosov s sodelavci težko delati. Sledijo jim dejavniki »sproščena
komunikacija s sodelavci« (3,56), »dobro delovno vzdušje« (3,52), »sprotno razreševanje
sporov« (3,28), »druženje in zabava med zaposlenimi« (3,02), »med zaposlenimi ni
tekmovalnosti« (2,98) in »dobri odnosi z vodstvom in/ali podrejenimi« (2,44).
Zaposleni so dejavnik »med zaposlenimi ni tekmovalnosti« uvrstili na predzadnje mesto.
Razvidno je, da kljub malim prodajalnam prihaja do tekmovalnosti med zaposlenimi, kar
pa lahko uničuje dobro delovno vzdušje in prijateljske odnose. Razvidno je tudi, da odnosi
z vodstvom niso najboljši, saj so ocenjeni slabo (2,44). Pozitivno pa je to, da so anketirani
ocenili, da se v povprečju s sodelavci dobro razumejo in v tem delu ni videti večjih težav.
Tabela 15: Pomembnost dejavnikov vodenja in organizacije dela ter zadovoljstvo z
njimi

Dejavnik

Povprečna ocena
pomembnosti

Vodstvo vedno izpolni
zaposlenim dane obljube
Demokratični stil vodenja, v
katerem ni poveljevanja in
ukazov
Vodstvo sprejema in
upošteva predloge
podrejenih
Vodje in podrejeni se
pogovarjajo o delu ter
rezultatih dela
Nadrejeni znajo sprejeti
utemeljene pripombe o
svojem delu
Dajanje priznanj in pohval
Nemoten potek dela
Izrekanje pripomb in graj,
tistim, ki dela ne opravijo
dobro
Ohlapen nadzor
Vir: lasten
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Povprečna ocena
zadovoljstva z dejavnikom
4,62
2,7
4,58

2,24

4,54

2,44

4,26

2,98

4,12

2,84

4,04
4
3,98

2,5
3,2
3,04

3,64

2,84

Grafikon 15: Pomembnost dejavnikov vodenja in organizacije dela ter zadovoljstvo z
njimi

Vir: lasten
Grafikon 15 prikazuje, kako so anketirani zaposleni razvrstili dejavnike vodenja in
organizacije po pomembnosti. Najvišje se je uvrstil dejavnik »vodstvo vedno izpolni
zaposlenim dane obljube« (4,62), kar je razumljivo, saj je jasno, da dandanes vodstvo
prevečkrat ne ravna na takšen način. Sledijo mu dejavniki »demokratičen stil vodenja, v
katerem ni poveljevanja in ukazov« (4,58), »vodstvo sprejema in upošteva predloge
podrejenih« (4,54), »vodje in podrejeni se pogovarjajo o delu ter rezultatih dela« (4,26),
»nadrejeni znajo sprejeti utemeljene pripombe o svojem delu« (4,12), »dajanje priznanj
in pohval« (4,04), »nemoten potek dela« (4,0), »izrekanje pripomb in graj tistim, ki dela
ne opravijo dobro« (3,98) ter »ohlapen nadzor« (3,64).
Večino dejavnikov so anketirani razvrstili na zelo visoka mesta (nad oceno 4), razen
zadnjih dveh dejavnikov, ki pa sta jim (tudi po pričakovanjih) nekoliko manj pomembna.
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Razumljivo je, da so zaposleni dejavnikom, ki se tičejo vodstva, pripisali tako visoke
povprečne ocene, saj je znano, da danes veliko vodstev ne ravna na način za povečevanje
zadovoljstva zaposlenih.
Iz grafikona 15 je razvidno tudi, kako so anketirani zaposleni ocenili, da so zadovoljni z
dejavniki vodenja in organizacije. Rezultati so nekoliko slabši kot do sedaj, iz česar je
razvidno, da so zaposleni z vodstvom nekoliko manj zadovoljni.
Najvišje so uvrstili dejavnik »nemoten potek dela« (3,2), iz česar je razvidno, da je
organizacija dela kar dobra. Sledijo jim dejavniki »izrekanje pripomb in graj tistim, ki dela
ne opravijo dobro« (3,04), »vodje in podrejeni se pogovarjajo o delu ter rezultatih dela«
(2,98), »nadrejeni znajo sprejeti utemeljene pripombe o svojem delu« (2,84), »ohlapen
nadzor« (2,84), »vodstvo vedno izpolni zaposlenim dane obljube« (2,7) in »dajanje
pripomb in pohval« (2,5). Najmanj pa so zaposleni zadovoljni z dvema dejavnikoma, ki so
jima pripisali nekoliko slabši oceni, in sicer »vodstvo sprejema in upošteva predloge
podrejenih« (2,44) in »demokratičen stil vodenja, v katerem ni poveljevanja in ukazov«
(2,24). Prav ta dejavnika so v predhodnem grafikonu razvrstili na visoki mesti. Iz tega je
že razvidno, da je mogoče vzrok za morebitno nezadovoljstvo zaposlenih iskati v odnosu
vodstva do zaposlenih. Nihče ne želi, da njegovi predlogi niso cenjeni, še manj pa nihče
ne želi ukazovanja. Vsem zaposlenim veliko pomeni, če so njihovi predlogi in oni sami
cenjeni ter upoštevani.

Tabela 16: Pomembnost dejavnikov nagrad in ugodnosti za zaposlene ter zadovoljstvo
z njimi

Dejavnik

Povprečna ocena
pomembnosti

Denarne nagrade za dobro
opravljeno delo
Zaposleni imajo enake in
realne možnosti za nagrade
ter ugodnosti
V organizaciji prevladuje
pravičen sistem nagrajevanja
Nedenarne nagrade za dobro
opravljeno delo (potovanja
in podobno)
Pravična razmerja med
plačami zaposlenih
Zaposleni, ki so bolj
obremenjeni, so temu
primerno tudi nagrajeni
Za dobro opravljeno delo
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Povprečna ocena
zadovoljstva z dejavnikom
4,62
2,34
4,48

2,38

4,36

2,3

4,32

2,12

4,24

2,38

4,14

2,36

4,08

2,34

sledi nagrada
Vir: lasten
Grafikon 16: Pomembnost dejavnikov nagrad in ugodnosti za zaposlene ter
zadovoljstvo z njimi

Vir: lasten
Iz grafikona 16 je razvidno, kako so zaposleni razdelili dejavnike zadovoljstva nagrad in
ugodnosti po pomembnosti. Iz rezultatov je razvidno, da so vsi dejavniki za zaposlene zelo
pomembni.
Najvišje so uvrstili dejavnik »denarne nagrade za dobro opravljeno delo« s povprečno
oceno 4,62, kar je povsem razumljivo, saj so plače zaposlenih nizke in jim kakršna koli
oblika denarnih nagrad veliko pomeni. Sledita dejavnika »zaposleni imajo enake in realne
možnosti za nagrade ter ugodnosti« (4,48) in »v organizaciji prevladuje pravičen sistem
nagrajevanja« (4,36). Tudi ta dva rezultata je bilo mogoče pričakovati, saj je znano, da
zaposlenim veliko pomeni, da so vsi enakopravni med seboj in da imajo enake možnosti
glede na delovno storilnost ter ne glede na poznanstva in prijateljstva. Sledijo jim
dejavniki »nedenarne nagrade za dobro opravljeno delo« (4,32), »pravična razmerja med
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plačami zaposlenih« (4,24), »zaposleni, ki so bolj obremenjeni, so temu primerno tudi
nagrajeni« (4,14) in »za dobro opravljeno delo sledi nagrada« (4,08).
Povsem razumljivo je, da so vsi dejavniki uvrščeni tako visoko, saj imajo zaposleni nizke
plače in bi vse nagrade ter ugodnosti pomembno vplivale na njihovo zadovoljstvo.
Odsotnost teh dejavnikov vodi k nezadovoljstvu pri delu. Zaposlenim predvsem veliko
pomeni, da je njihovo delo opaženo in da za nadpovprečno dobro opravljeno delo dobijo
nagrado ter da so vsi zaposleni pri tem enakopravni.
Iz grafikona 16 je razvidno tudi, kako so anketirani zaposleni ocenili, da so zadovoljni z
dejavniki nagrad in ugodnosti za zaposlene v organizaciji. Kot se je lahko pričakovalo, so ti
rezultati zelo slabi; vsi dejavniki so ocenjeni pod oceno 2,5.
Najvišje so sicer uvrstili dejavnika »pravična razmerja med zaposlenimi« in »zaposleni
imajo enake in realne možnosti za nagrade in ugodnosti«, vendar imata kljub temu
povprečno oceno samo 2,38. Sledijo dejavniki »zaposleni, ki so bolj obremenjeni, so temu
primerno tudi nagrajeni« (2,36), »za dobro opravljeno delo sledi nagrada« (2,34) in
»denarne nagrade za dobro opravljeno delo« (2,34), »v organizaciji prevladuje pravičen
sistem nagrajevanja« (2,3) in dejavnik »nedenarne nagrade za dobro opravljeno delo«
(2,12).
Z dejavniki vsebinskega sklopa nagrad in ugodnosti so zaposleni nezadovoljni in temu bi
se lahko pripisal glavni razlog nezadovoljstva zaposlenih. Znano je, da so zaposleni, ki
zaslužijo toliko, da komaj zadovoljijo svoje potrebe po preživetju, veliko bolj občutljivi na
razne nagrade in ugodnosti kot zaposleni, ki zaslužijo toliko, da njihov obstoj ni ogrožen.
Zaposleni, ki se zavedajo, da naredijo za organizacijo več kot za to dobijo v zameno, bodo
postali nezadovoljni in nezadovoljstvo se bo izkazalo v nižji delovni storilnosti.

Tabela 17: Pomembnost dejavnikov samostojnosti pri delu in zadovoljstvo z njimi

Dejavnik

Povprečna ocena
pomembnosti

Vključenost v odločanje o
vprašanjih dela in
organizacije
Samostojno razporejanje
delovnega časa
Možnost odločanja o tem,
kaj in kako bo zaposleni
delal
Vir: lasten
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Povprečna ocena
zadovoljstva z dejavnikom
4,26
2,32

4,16

2,42

3,82

2,98

Grafikon 17: Pomembnost dejavnikov samostojnosti pri delu in zadovoljstvo z njimi

Vir: lasten
Iz grafikona 17 je razvidno, kako so zaposleni razvrstili dejavnike samostojnosti pri delu
po pomembnosti. Najvišje so uvrstili dejavnik »vključenost v odločanje o vprašanjih dela
in organizacije« s povprečno oceno 4,26, kar je razumljivo, saj se zaposleni počutijo bolj
samostojne in cenjene, če imajo tudi oni možnost odločati o določenih vsebinah. Na drugo
mesto so uvrstili dejavnik »samostojno razporejanje delovnega časa« (4,16), saj je
zaposlenim lažje, če niso prisiljeni delati določene stvari ob določenem času. Na zadnje
mesto so uvrstili dejavnik »možnost odločanja o tem, kaj in kako bo zaposleni delal«, ki so
ga ocenili nekoliko slabše kot prejšnja dva, in sicer s povprečno oceno 3,82.
Grafikon 17 prikazuje tudi, kako so zaposleni ocenili, da so zadovoljni z dejavniki
samostojnosti pri delu v organizaciji. Tudi v tem sklopu je zadovoljstvo nekoliko slabše,
saj je samo en dejavnik prejel oceno zadovoljstva nad oceno 2,5. Dejavnik »možnost
odločanja o tem, kaj in kako bo zaposleni delal« je pridobil povprečno oceno 2,98. Sledi
dejavnik »samostojno razporejanje delovnega časa« (2,42), saj je znano, da je to v
organizacijah, ki so vezane na poslovni čas, težko izvedljivo, in dejavnik »vključenost v
odločanje o vprašanjih dela in organizacije« (2,32). Iz zadnjega rezultata je razvidno, da
vodstvo po večini daje navodila, prej pa se ne posvetuje z zaposlenimi.
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Tabela 18: Pomembnost dejavnikov vsebine dela in zadovoljstvo z njimi

Dejavnik

Povprečna ocena
pomembnosti

Raznovrstno in razgibano
delo
Zanimivost dela
Možnost uporabe lastnega
znanja
Možnost učenja, strokovne
rasti in izobraževanja
Odgovorno delo

Povprečna ocena
zadovoljstva z dejavnikom
4,42
3,14
4,26
3,52

2,98
2,22

3,48

2,46

3,34

2,86

Vir: lasten

Grafikon 18: Pomembnost dejavnikov vsebine dela in zadovoljstvo z njimi

Vir: lasten
Grafikon 18 prikazuje, kako so anketirani zaposleni razvrstili dejavnike vsebine dela po
pomembnosti. Na najvišja mesta so uvrstili dejavnika »raznovrstno in razgibano delo« s
povprečno oceno 4,42 in »zanimivost dela« s povprečno oceno 4,26. Znano je, da večina
ljudi me mara monotonega dela, ki lahko postane dolgočasno. Sledijo dejavniki »možnost
uporabe lastnega znanja« (3,52), »možnost učenja strokovne rasti in izobraževanja«
(3,48) in »odgovorno delo« (3,34). Ti dejavniki so razvrščeni, glede na celotno raziskavo,
dokaj nizko.
Grafikon 18 prikazuje tudi, kako so zaposleni ocenili, da so zadovoljni z dejavniki vsebine
dela v organizaciji. Ocenili so, da je delo dokaj raznovrstno, razgibano in zanimivo.
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Dejavniki, kot so »odgovorno delo« (2,86), »možnost učenja, strokovne rasti in
izobraževanja« (2,46) in »možnost uporabe lastnega znanja« (2,22), pa so se uvrstili na
nekoliko nižja mesta. To je bilo tudi pričakovano, saj zaposleni na takšnih delovnih mestih
nimajo možnosti raznih izobraževanj, niti sama delovna mesta tega ne zahtevajo.
Tabela 19: Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih

Ocena zadovoljstva
Zelo nezadovoljen
Nezadovoljen
Nevtralen
Zadovoljen
Zelo zadovoljen
Skupaj

Število odgovorov

Delež (v %)
2
12
23
13
0
50

4
24
46
26
0
100

Vir: lasten
Grafikon 19: Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih

Vir: lasten
Grafikon 19 prikazuje, kako so zaposleni v povprečju zadovoljni z vsemi prej omenjenimi
dejavniki oziroma kakšno je njihovo zadovoljstvo pri delu. 4 % anketiranih zaposlenih so
odgovorili, da so zelo nezadovoljni, 24 % jih je nezadovoljnih, 46 % srednje zadovoljnih,
26 % zadovoljnih, nihče pa ni zelo zadovoljen. Na podlagi teh rezultatov se lahko sklepa,
da je v organizaciji nekoliko več nezadovoljnih kot zadovoljnih zaposlenih.
V zadnjem delu ankete so zaposleni izrazili mnenje o tem, s spremembo katerega
dejavnika bi se njihovo zadovoljstvo pri delu izboljšalo. Predlogi zaposlenih so bili
naslednji: višja plača, zaposleni bi morali biti bolj spoštovani in bolje nagrajeni, boljši
odnosi s sodelavci, boljša organizacija dela, odprava vojaškega načina ukazovanja in
neiskrenosti, denarne nagrade, vključenost v odločanje o vprašanjih dela in organizacije,
pravična razmerja med plačami zaposlenih, vodstvo naj sprejema predloge zaposlenih,
regres v denarni obliki, ne pa v obliki bonov za nakup v Pekarni Blatnik, boljši pogoji dela,
krajši delovni čas, proste sobote in nedelje, dajanje pohval in priznanj, pravičen sistem
nagrajevanja, upoštevanje mnenj vseh zaposlenih, možnost odločanja o tem, kaj in kako
bo zaposleni delal, nagrade za dobro opravljeno delo, razbremenitev zaposlenih z večjim
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številom delavcev, več razumevanja, enakopravnost med zaposlenimi, manjši obseg
fizičnega dela in spoštljiv odnos do delavcev s strani nadrejenih.

6.3 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE

Zadovoljstvo zaposlenih v prodajalnah Pekarne Blatnik, d. o. o., je na relativno nizki ravni.
To je bilo ugotovljeno s pomočjo analize odgovorov na vprašanja glede zadovoljstva pri
delu anketiranih zaposlenih.
Dejavniki zadovoljstva pri delu so bili razdeljeni na različne vsebinske sklope in pri vsakem
vsebinskem sklopu je bilo najprej ugotovljeno, kako pomemben je posamezni dejavnik
zadovoljstva za zaposlene, potem pa, kakšno je zadovoljstvo zaposlenih s posameznim
dejavnikom v organizaciji. Najvišje po pomembnosti so zaposleni uvrstili dejavnike nagrad
in ugodnosti za zaposlene ter dejavnike vodenja in organizacije dela. Največje
nezadovoljstvo pa je bilo opaziti prav pri teh dveh vrstah dejavnikov, in sicer pri nagradah
in ugodnostih za zaposlene ter pri vodenju in organizaciji dela.
Znano je, da so plače zaposlenih v organizaciji nizke in da zaposleni komaj zaslužijo dovolj
za preživetje, zato jim razne nagrade in ugodnosti veliko pomenijo. Pomembnost pa je
bila pripisana tudi vodenju in organizaciji dela. Zaposlenim veliko pomenijo dobri odnosi z
vodstvom, da so upoštevani in spoštovani, da vodstvo izpolnjuje dane obljube in
podobno. Z dejavniki vsebinskega sklopa delovnih pogojev in delovnih razmer so
zaposleni zadovoljni, razen kar se tiče delovnega časa; moti jih to, da je delo izmensko,
da nimajo prostih vikendov in praznikov, prihaja tudi do pomanjkanja časa za malico in
podobno. Tudi z medsebojnimi odnosi so nadpovprečno zadovoljni, razen z odnosi z
vodstvom. Z dejavniki vsebine dela so zaposleni zadovoljni in so mnenja, da je delo dokaj
raznovrstno, razgibano ter zanimivo, menijo pa, da ni možnosti učenja, strokovne rasti,
izobraževanja in uporabe lastnega znanja.
Organizacija bi morala več pozornosti nameniti zadovoljstvu zaposlenih. Vodstvo bi moralo
poskrbeti za denarne nagrade, ker je to zaposlenim najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na
njihovo zadovoljstvo. Zavedati se je sicer treba, da je težko dajati razne denarne nagrade,
če organizacija nima dovolj sredstev, ampak iz letnega poročila je razvidno, da
organizacija trenutno dobro posluje in da bi lahko del dobička namenila za zaposlene. Kar
pa se tiče pravičnega sistema nagrajevanja zaposlenih, s katerim zaposleni tudi niso
zadovoljni, se to da urediti brez posebnih stroškov in za to bi morala organizacija najprej
poskrbeti. Če zaposleni opazijo, da v organizaciji ni pravičnosti, se ne bodo več tako
trudili. Izboljšati bi se morali tudi odnosi med podrejenimi in nadrejenimi. Truditi se je
treba za prijateljske odnose, in sicer na ravni obojestranskega spoštovanja.
Nezadovoljstvo na področju delovnega časa bi bilo mogoče nekoliko zmanjšati. Kar zadeva
pomanjkanje časa za malico, bi si ga zaposleni morali vzeti, ker je to njihova pravica. V
vsaki izmeni po večini delata dva ali več zaposlenih, tako da bi se lahko to uskladilo na
način, da gredo posamično na malico in si zanjo vzamejo čas, ki jim pripada. Prosti
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vikendi bi se lahko pridobili na način, da bi bilo v organizaciji več študentov, ki bi lahko
delali med vikendi, zaposleni pa bi imeli prosto z izkoriščanjem nadur.
Odpraviti pa bi bilo treba tudi nezadovoljstvo na področju vodenja. Zaposleni bi želeli
demokratičen stil vodenja, ki pa, sklepajoč iz rezultatov, ni prisoten. Nihče ne mara
ukazovanja in poveljevanja, večina ljudi pa je pripravljena storiti potrebno tudi brez tega.
Zaposlenim je treba stvari razložiti na lep način, da tega ne bodo razumeli kot ukazovanje,
treba pa je upoštevati tudi njihove predloge, ker se bodo na takšen način počutili bolj
cenjene. Vodstvo mora vedno izpolniti zaposlenim dane obljube, ker se na takšen način
vzpostavi večje zaupanje. Vodstvo naj zaposlene pri dobrem opravljanju dela tudi pohvali,
saj pohvala ne stane nič, lahko pa zaposlenemu poveča zadovoljstvo pri delu in njegovo
storilnost.
Tudi nezadovoljstvo na področju odsotnosti možnosti učenja, izobraževanja in uporabe
lastnega znanja se lahko odpravi ali pa vsaj zmanjša. Organizacija bi lahko zaposlenim
dala možnost za dodatna izobraževanja kot nagrado za dobro opravljeno delo (na primer
tečaj tujih jezikov). Zaposleni bi se tako počutili bolj vredne.
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7 ZAKLJUČEK

Diplomsko delo je razdeljeno na dve večji področji. Prvo področje predstavlja teoretični
del, drugo področje pa raziskovalni del. V teoretičnem delu je podana teorija domačih in
tujih avtorjev o zadovoljstvu zaposlenih, in sicer vse od opredelitve zadovoljstva
zaposlenih, dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, oblik zadovoljstva
zaposlenih, podanega je tudi nekaj o nezadovoljstvu zaposlenih, o vplivu zadovoljstva
zaposlenih na uspešnost organizacije, pa vse do povezave med zadovoljstvom in
motivacijo zaposlenih, opredelitve motivacije, motivacijskih teorij, dejavnikov, ki vplivajo
na motivacijo in negativnih vplivov na motivacijo. V praktičnem delu je bila izvedena
anketa zadovoljstva zaposlenih v prodajalnah Pekarne Blatnik, d. o. o., rezultati ankete pa
so bili interpretirani in predstavljeni s pomočjo grafikonov. Na koncu so podani ugotovitve
in predlogi za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih.
V uvodu so bila postavljena vprašanja, na katera se je s pomočjo diplomskega dela
odgovorilo, in sicer kakšno je zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji, kolikšen je delež
tistih, ki so na delovnem mestu zadovoljni, in kolikšen tistih, ki so na delovnem mestu
nezadovoljni, ter kateri dejavniki najbolj vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Postavljene
so bile tudi tri hipoteze:
− Delež zadovoljnih in nezadovoljnih zaposlenih je približno enak.
− Zaposleni so najmanj zadovoljni z denarnim in nedenarnim načinom nagrajevanja.
− Zaposleni so najbolj zadovoljni z dobrimi medsebojnimi odnosi.
Ugotovljeno je bilo, da je bila prva hipoteza pravilna, saj je delež zadovoljnih in
nezadovoljnih zaposlenih v Pekarni Blatnik, d. o. o., približno enak. Kot je bilo razvidno iz
raziskave, je kar 4 % zaposlenih zelo nezadovoljnih, 24 % jih je nezadovoljnih, 46 % jih
je nevtralnih, 26 % pa zadovoljnih. Niti en zaposleni pa ni zelo zadovoljen.
Tudi druga hipoteza je bila pravilna. Zaposleni so v povprečju najmanj zadovoljni z
raznimi nagradami in ugodnostmi za zaposlene. Menijo, da jim primanjkuje denarnih in
nedenarnih nagrad za dobro opravljeno delo, pogrešajo pravična razmerja med plačami
zaposlenih, enake in realne možnosti za nagrade in ugodnosti, večje nagrade bolj
obremenjenim zaposlenim ter nagrade za nadpovprečno dobro opravljeno delo.
Tretja hipoteza se je prav tako izkazala za pravilno, najvišja stopnja zadovoljstva
zaposlenih pa se je izkazala pri medsebojnih odnosih. Iz rezultatov je razvidno, da so v
organizaciji prisotni dobri odnosi s sodelavci, skupinska pomoč in sodelovanje, sproščena
komunikacija s sodelavci, dobro delovno vzdušje, sprotno razreševanje sporov ter
druženje in zabava med zaposlenimi.
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Največje nezadovoljstvo zaposlenih je bilo opaziti v vsebinskih sklopih nagrad in ugodnosti
za zaposlene ter v vodenju in organizaciji dela. V Pekarni Blatnik, d. o. o., so nizke plače
in zaposlenim komaj zadostujejo za preživetje oziroma za zadovoljitev bioloških potreb,
zato bi lahko razne nagrade in ugodnosti za dobro opravljeno delo zelo pozitivno vplivale
na njihovo zadovoljstvo. Kot je bilo razvidno iz rezultatov, zaposleni pogrešajo
demokratičen stil vodenja, sprejemanje in upoštevanje predlogov podrejenih s strani
vodstva, dajanje priznanj ter pohval, menijo pa tudi, da vodstvo premalokrat izpolnjuje
dane obljube.
V Pekarni Blatnik, d. o. o., je bilo ugotovljeno, da zaposleni v prodajalnah v povprečju niso
zadovoljni, zato bi si bilo treba prizadevati za povečanje zadovoljstva. Organizacija bi
morala s pomočjo teh rezultatov pripraviti ukrepe za povečanje zadovoljstva na podlagi
finančnih in organizacijskih zmožnosti ter te ukrepe tudi izvajati. Po določenem času (na
primer po dveh letih) pa bi bilo dobro analizo ponoviti, da se ugotovi, če se je stanje na
področju zadovoljstva zaposlenih kaj izboljšalo.
V diplomskem delu je bilo ugotovljeno, da je zadovoljstvo zaposlenih zelo pomembno, saj
lahko zelo pozitivno vpliva na boljše poslovanje organizacije, oziroma da ima lahko
nezadovoljstvo zaposlenih vrsto negativnih posledic. Med drugim se je treba zavedati, da
je od stopnje motiviranosti zaposlenega odvisno, kako velike in pogoste bodo njegove
potrebe, ki jih lahko zadovolji z delom, izpolnitev teh potreb pa vpliva na zadovoljstvo
zaposlenega. Če bodo zaposleni s svojim delom zadovoljni, bodo pripravljeni ravnati po
navodilih vodstva in si bodo prizadevali za povečevanje storilnosti ter delovne uspešnosti.
Povečevanje storilnosti in delovne uspešnosti zaposlenih pa pripomore k večji
konkurenčnosti in k boljšem poslovanju organizacije, iz tega pa se lahko sklepa, kako
pomembno je zadovoljstvo zaposlenih.
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PRILOGA: VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH

Priloga 1: Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih

Spoštovani!
Sem študentka 3. letnika Fakultete za upravo in pišem diplomsko nalogo na temo »Analiza
zadovoljstva zaposlenih in ukrepi za izboljšave«. S to anketo želim ugotoviti, kakšno je
zadovoljstvo zaposlenih v vaši organizaciji, in v primeru nezadovoljstva predlagati
predloge za izboljšave. Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni izključno v
študijske namene. Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje.
I.

DEL: Prosim, da najprej izpolnite nekaj demografskih vprašanj.

SPOL:
a) ženski
b) moški
STAROST:
a)
b)
c)
d)

do
od
od
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vključno 25 let
26 do vključno 40 let
41 do vključno 55 let
let in več

IZOBRAZBA:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

nedokončana osnovna šola
osnovna šola
nižja poklicna izobrazba
srednja poklicna izobrazba
gimnazijska izobrazba
višješolski strokovni programi
visokošolski strokovni programi
univerzitetni programi
magisterij
doktorat

ČAS ZAPOSLITVE V ORGANIZACIJI:
a) manj kot 1 leto
b) od 1 do 5 let
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c) od 5 do 10 let
d) od 10 do 15 let
e) več kot 15 let
II.

DEL: Prosim, da obkrožite odgovor, ki je po vašem mnenju najbolj
ustrezen.
1. Kako ste zadovoljni z delom, ki ga opravljate?
a) zelo nezadovoljen
b) nezadovoljen
c) nevtralen
d) zadovoljen
e) zelo zadovoljen
2. Kako menite, da ravna vaša organizacija z zaposlenimi?
a) zelo slabo
b) slabo
c) sem nevtralen
d) dobro
e) zelo dobro
3. Ali
a)
b)
c)
d)
e)

bi se še enkrat zaposlili v vaši organizaciji?
zagotovo se ne bi še enkrat zaposlil
verjetno se ne bi še enkrat zaposlil
ne vem
verjetno bi se ponovno zaposlil
zagotovo bi se ponovno zaposlil

4. Kako se počutite, ko se morate odpraviti v službo?
a) sem popolnoma brez volje in interesa
b) po večini mi to predstavlja težavo
c) odvisno od dela in dnevnih delovnih obveznosti
d) po večini se odpravim brez težav
e) v službo se odpravim z veseljem
5. Kako pogosto razmišljate, da bi zamenjali službo?
a) zelo pogosto (nekajkrat na teden)
b) pogosto (nekajkrat na mesec)
c) redko (nekajkrat na leto)
d) zelo redko (manj kot enkrat na leto)
e) nikoli
6. Če bi imeli priložnost, ali bi zamenjali službo?
a) takoj, brez pomislekov
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III.

b) moral bi še malo razmisliti
c) ne, nikoli
DEL: V tem delu bodo različni dejavniki, ki lahko vplivajo na povečanje
ali zmanjšanje zadovoljstva pri delu, razdeljeni v posamezne skupine.

Prosim, da v prvem delu tabele s pomočjo ocenjevalne lestvice od 1 do 5 označite,
koliko je posamezen dejavnik zadovoljstva za vas pomemben, pri čemer:
− ocena 1 pomeni, da dejavnik za vas ni pomemben;
− ocena 5 pomeni, da je dejavnik za vas zelo pomemben;
− ostale ocene odražajo stopnjo v smislu naraščanja pomembnosti posameznega
dejavnika.
V drugem delu tabele s pomočjo ocenjevalne lestvice od 1 do 5 označite, kako ste
zadovoljni s posameznim dejavnikom zadovoljstva v vaši organizaciji, pri čemer:
− ocena 1 pomeni, da ste z njim zelo nezadovoljni;
− ocena 5 pomeni, da ste z njim zelo zadovoljni;
− ostale ocene odražajo stopnjo v smislu naraščanja zadovoljstva s posameznim
dejavnikom.

1. DELOVNI POGOJI IN DELOVNE RAZMERE
DEJAVNIK

POMEMBNOST

OCENA VAŠEGA
ZADOVOLJSTVA Z
DEJAVNIKOM V
ORGANIZACIJI

Majhen telesni napor

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Varnost pred poškodbami in
obolenji
Delovni pogoji (delovna
sredstva, oprema in delovni
prostori) so urejeni in dobri
Na delovnem mestu ni prahu,
hrupa, neugodne temperature,
vlage, vibracij in podobno
Prosti dnevi ob vikendih in
praznikih
Delo je pretežno dopoldansko

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Dovolj prostega časa med samim
delovnim časom (za malico in
podobno)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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2. MEDSEBOJNI ODNOSI V ORGANIZACIJI
DEJAVNIK

Dobro delovno vzdušje
Skupinska pomoč in
sodelovanje
Sprotno razreševanje
sporov
Sproščena komunikacija s
sodelavci
Dobri odnosi s sodelavci
Dobri odnosi z vodstvom
in/ali podrejenimi
Med zaposlenimi ni
tekmovalnosti
Druženje in zabava med
zaposlenimi

POMEMBNOST

OCENA VAŠEGA ZADOVOLJSTVA
Z DEJAVNIKOM V
ORGANIZACIJI

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA
DEJAVNIK
Ohlapen nadzor
Dajanje priznanj in pohval
Izrekanje pripomb in graj
tistim, ki dela ne opravijo
dobro
Nemoten potek dela
Vodstvo sprejema in
upošteva predloge
podrejenih
Demokratičen stil
Vodstvo vedno izpolni
zaposlenim dane obljube
Vodje in podrejeni se
pogovarjajo o delu ter
rezultatih dela
Nadrejeni znajo sprejeti

POMEMBNOST

OCENA VAŠEGA ZADOVOLJSTVA Z
DEJAVNIKOM V ORGANIZACIJI

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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utemeljene pripombe o
svojem delu
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4. NAGRADE IN UGODNOSTI ZA ZAPOSLENE
DEJAVNIK

Denarne nagrade za dobro
opravljeno delo
Nedenarne nagrade za dobro
opravljeno delo (potovanja in
podobno)
Zaposleni imajo enake in realne
možnosti za nagrade ter
ugodnosti
V organizaciji prevladuje
pravičen sistem nagrajevanja
Pravična razmerja med plačami
zaposlenih
Zaposleni, ki so bolj
obremenjeni, so temu primerno
tudi nagrajeni
Za dobro opravljeno delo sledi
nagrada

POMEMBNOST

OCENA VAŠEGA ZADOVOLJSTVA
Z DEJAVNIKOM V ORGANIZACIJI

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. SAMOSTOJNOST PRI DELU
DEJAVNIK

Možnost odločanja o tem, kaj
in kako bo zaposleni delal
Samostojno razporejanje
delovnega časa
Vključenost v odločanje o
vprašanjih dela in
organizacije

POMEMBNOST

OCENA VAŠEGA ZADOVOLJSTVA Z
DEJAVNIKOM V ORGANIZACIJI

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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6. VSEBINA DELA
DEJAVNIK

POMEMBNOST

OCENA VAŠEGA ZADOVOLJSTVA Z
DEJAVNIKOM V ORGANIZACIJI

Zanimivost dela

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Možnost učenja, strokovne
rasti in izobraževanja
Možnost uporabe lastnega
znanja
Odgovorno delo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Raznovrstno in razgibano
delo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Prosim, če podate oceno od 1 do 5, kako ste v povprečju zadovoljni z vsemi zgoraj
naštetimi dejavniki oziroma kakšno je vaše zadovoljstvo pri delu:
a) 1 (zelo nezadovoljen)
b) 2 (nezadovoljen)
c) 3 (nevtralen)
d) 4 (zadovoljen)
e) 5 (zelo zadovoljen)
IV.

DEL: V zadnjem delu vas prosim za mnenje.

S spremembo katerega dejavnika bi se vaše zadovoljstvo pri delu bistveno izboljšalo:
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