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POVZETEK

Zaposleni so bistvo vsake organizacije. Njihove ideje, ustvarjalnost, znanje, veščine, vizija
in motivacija so gibalo njenega razvoja. Zavedati se moramo, da ljudje na delovnem
mestu preživimo več kot tretjino svojega časa. Zadovoljstvo zaposlenih z delom in z
delovnimi razmerami je za organizacijo izjemno pomembno. Prav slednje pa ponazarja
organizacijsko klimo, ki je spremenljiva. Dobra klima med zaposlenimi označuje ozračje
enotnosti, lojalnost med zaposlenimi ter se pozitivno kaže v odnosu s strankami in v
učinkovitosti dela. Od organizacijske klime sta odvisna kakovost življenja in uspeh
organizacije.
V času gospodarske krize, ko se brezposelnost povečuje in vse več družin na robu
preživetja, je človeški dejavnik še kako pomemben. Zaposleni na Centru za socialno delo
Postojna skušajo s svojo strokovnostjo dnevno prispevati svoj delež k izboljšanju
kakovosti življenja ljudi, ki so se znašli v socialni stiski, ter skrbijo, da bi ti ohranili
dostojanstvo. Krizno obdobje pa je obenem čas, ko so vse bolj poudarjene racionalnost,
učinkovitost in usmerjenost k strankam, zaposlenim pa se posveča vse manj pozornosti.
Ravno to je razlog, da sem se odločila za raziskavo organizacijske klime.
Namen diplomske naloge je predstaviti pojem organizacijske klime, njen pomen in
ugotoviti, kakšna je organizacijska klima med zaposlenimi. S pomočjo rezultatov pa želim
vodstvu predlagati ukrepe, s katerimi bi lahko izboljšalo počutje zaposlenih. V raziskavo
sem vključila vse zaposlene analiziranega centra.
Ključne besede: zaposleni, organizacijska klima, vodja, zadovoljstvo zaposlenih.
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SUMMARY

ORGANIZATIONAL CLIMATE IN CENTRES FOR SOCIAL SERVICES: THE
CASE OF THE CENTRE FOR SOCIAL SERVICES POSTOJNA
Employees are the essence of every organization. Their ideas, creativity, knowledge,
skills, vision and motivation are the motor of its development. We have to be aware that
we spend a third of our time at the work place. Employee satisfaction with their work and
working conditions is very important for the company. Precisely the later illustrates the
organizational climate, which varies. Good climate among employees reflects from the
atmosphere of unity, loyalty among employees and reflects positively in the relations with
clients and work efficiency. The quality of life and the organization as such depends on
the organizational climate.
In times of the economic crisis, when unemployment is increasing and more and more
families are at the edge of survival, the human factor is very important. Employees at the
Centre for social security Postojna try with their professionalism to contribute their part to
improve the quality of life of people, who have found themselves in social distress, in
order for them to maintain their dignity. At the same time crisis times are periods where
rationality, efficiency and customer orientation are being emphasised, but employees,
however, enjoy less attention. Exactly this was the reason for me to research
organizational climate.
The purpose of my thesis is to present the concept of organizational climate, its
importance and to analyze the organizational climate among employees. With the help of
results I also want to provide the leadership with measures, with which it could improve
the well-being of employees. The research includes all employees of the analyzed centre.
Keywords: employees, organizational climate, leader, employee satisfaction.
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1 UVOD

V današnjem času, času gospodarske in finančne krize, ko se spopadamo s čedalje višjo
stopnjo brezposelnosti in na delovnem mestu preživimo precejšen del našega časa, je
izrednega pomena, kakšno je delovno okolje, kako zaposleni doživljajo svoje sodelavce,
kakšen je odnos med njimi, kako se počutijo na delovnem mestu, kako so zadovoljni z
vodjo, kakšna je možnost napredovanja, kako so zadovoljni z nagrajevanjem in kakšne so
možnostmi za izobraževanje.
Na delovnem mestu preživimo kar tretjino svojega življenja, zato je še toliko bolj
pomembno, da je vzdušje na delovnem mestu sproščeno, da je odnos vodij do podrejenih
spoštljiv, da so plače v sorazmerju z opravljenim delom in da se ljudje na delovnem mestu
dobro počutijo – vse z namenom dosega zastavljenih ciljev organizacije. Vse to in še več
opredeljuje organizacijska klima, katere posledice so, če je klima slaba, slabi rezultati
dela.
V Sloveniji je 62 centrov za socialno delo. Ustanovila jih je država z namenom, da nudijo
pomoč državljanom, ki so se znašli v stiskah in težavah. Financirajo se s sredstvi iz
državnega proračuna. Pri poslovanju so vezani na nadzor državnih ustanov in zakonodajo.
Spadajo v mrežo javnih zavodov in so del javnega sektorja.
Večina zaposlenih v javnem sektorju se giblje med zadovoljstvom in nezadovoljstvom.
Zaradi gospodarske krize se zmanjšuje delež sredstev za javno upravo. Zmanjšujejo se
stroški in število zaposlenih, pri uporabnikih pa se razvija občutek, da bi za
davkoplačevalski denar morali dobiti več.
Reforme v javni upravi so prinesle nove instrumente, ki nakazujejo začetek nove dobe, v
kateri nagrajevanje in napredovanje nista samoumevna, kot tudi nove razsežnosti
ravnanja z javnimi uslužbenci, ko lahko delodajalec zaradi nesposobnosti in kršenja
delovnih obveznosti zaposlenega ukrepa s sankcijami oziroma mu odpove zaposlitev.
Pomembno vlogo pri uspešnem poslovanju Centra za socialno delo Postojna (v
nadaljevanju Center) imajo vsi zaposleni na Centru. Cilji delovanja Centra so usmerjeni na
uresničevanje ciljev in strategijo Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva
za obdobje 2006–2010 in pričakovanj prebivalcev občin Postojna in Pivka.
Poslanstvo Centra je organizirati, izvajati in razvijati dejavnosti, s katerimi se preprečujejo
ali odpravljajo socialne stiske posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva. Tako
zaposleni na različne načine pomagajo ljudem, ki so se znašli v stiski, vodje pa delo
organizirajo tako, da teče nemoteno. Za ugodno organizacijsko klimo in zadovoljstvo
zaposlenih skrbijo tako zaposleni kot vodje. Dobra klima ustvarja ozračje enotnosti,
lojalnosti in dobre volje med zaposlenimi, ta pa se kaže tudi v odnosu do strank.
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Na Centru se redno opravljajo analize zadovoljstva uporabnikov, zaposleni pa so pri tem
zapostavljeni, čeprav imajo veliko vlogo v organizaciji. V času gospodarske krize, ko se
brezposelnost povečuje, ko je vse več družin na robu preživetja, so človeški viri še kako
pomembni. Delo na Centru postaja vse bolj zahtevno in vse bolj stresno. V taki situaciji je
še kako pomembna podpora vodje in sodelavcev.
Cilj naloge je ugotoviti, kateri dejavniki najmočneje vplivajo na organizacijsko klimo in
zadovoljstvo zaposlenih.
Namen naloge je predstaviti pojem in pomen organizacijske klime, posamezne dimenzije
in sorodne pojme. V nalogi predstavim, kako merimo organizacijsko klimo, kako jo
spreminjamo in kakšen vpliv imajo dimenzije na njeno organizacijo. Nato izvedem
raziskavo in ugotovim, kako bi lahko dosegli boljše počutje zaposlenih in posledično večjo
učinkovitost pri delu.
Raziskavo izvedem s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je sestavljen iz posameznih
trditev, izpeljanih iz povezanih dimenzij organizacijske klime. V teoretičnem delu uporabim
opisno metodo s študijo literature in virov. Osredotočim se na opredelitev organizacijske
klime in opišem analizo ter merjenje organizacijske klime. Analitični del zajema analizo
anketnega vprašalnika, razdeljenega med zaposlene.
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2 ORGANIZACIJSKA KLIMA

2.1 POJEM ORGANIZACIJSKE KLIME
Organizacijska klima je kakovost organizacijskega notranjega okolja, ki jo ločuje od drugih
organizacij. Je rezultat vedenja in počutja članov organizacije, je sprejeta pri članih
organizacije, je temelj za interpretiranje situacije in se uporablja za vir pritiska na
usmerjanje aktivnosti (Možina, 1994, str. 146).
Organizacijska klima je lastnost organizacije, ki opredeljuje način, kako ta deluje v
vsakodnevnih, rutinskih okoliščinah. Ustvarjajo jo člani organizacije prek organizacijskih
običajev, načinov ravnanja in sistemov nagrajevanja. V nekem smislu je koncentrat
bistvenih prioritet organizacije (Fatur in Likar, 2009, stran 43).
Pojem organizacijska klima je najbližji pojmu organizacijska kultura. Organizacijska klima
ali organizacijsko vzdušje je vrsta značilnosti, ki kažejo zadovoljnost zaposlenih s
socialnega vidika dela. Te značilnosti ločijo organizacije med seboj, so relativno trajne in
vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji (Ivanko, 2000, str. 242)
Organizacijska klima ima zgodovinsko-znanstveni izvir v psihologiji, kultura pa v kulturni
antropologiji in etnologiji (Ivanko in Stare, 2007, str. 95).
Organizacijska klima je običajno izraz, s katerim ponazarjamo odnose med zaposlenimi v
organizaciji. Ti odnosi so lahko pozitivni ali negativni. Če so odnosi pozitivni, se razvije
prijetno, ugodno in prijateljsko vzdušje, v nasprotnem primeru pa na delovnem mestu
vladajo nezadovoljstvo, konflikti in negativno vzdušje. Ko so ljudje zadovoljni na delovnem
mestu, so tudi bolj produktivni, usmerjeni so v svoje delo in se trudijo, da ga opravljajo
uspešno, saj čutijo pripadnost organizaciji in so zato visoko produktivni in motivirani. V
primeru negativnega vzdušja so zaposleni naveličani in utrujeni, saj jih vsakodnevni
konflikti mučijo in zato nimajo dovolj energije, ki bi jo usmerili v delo, prav tako med
seboj tekmujejo na nezdrav način, so pod stresom, niso motivirani, ustvarjalni in
produktivni. Pojavi se apatičnost, brezvoljnost in brezčutnost, kar je zelo velik problem za
stanje organizacije.
Organizacijska klima lahko prežema celotno organizacijo ali pa se nanaša le na okolje
znotraj oddelka, sektorja, obrata. Klima je sicer neoprijemljiva, a kljub temu prisotna v
delovnem okolju in vpliva na vse, kar se v organizaciji dogaja. Je dinamičen sistem, zato
nanjo vpliva skoraj vse, kar se pojavlja znotraj organizacije. Med pomembne vplive lahko
uvrstimo: najvišje vodstvo podjetja, zgodovino in tradicijo podjetja, tehnologijo, vrste
storitev, stranke, pričakovanja v organizaciji, informacijski sistem, delovne postopke,
uporabo spodbud, organizacijo dela ter cilje in vrednote, ki se v podjetju poudarjajo.
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Organizacijsko klimo lahko definiramo kot niz merljivih lastnosti delovnega okolja, ki vpliva
na motivacijo in vedenje zaposlenih, zaznavajo pa ga neposredno ali posredno tisti, ki
živijo in delajo v tem okolju. Iz mnogih definicij, ki obstajajo na tem področju, lahko
povzamemo naslednje lastnosti organizacijske klime (Možina, 1994, str. 146):
− označuje množico lastnosti organizacije, ki so zaznavne narave,
− zaposleni te lastnosti organizacije lahko opišejo, kar pomeni, da se jih jasno zavedajo,
− je relativno trajna,
− nastaja preko interakcije med člani organizacije, ki si jo delijo,
− osnova za oblikovanje so dejanski dogodki oziroma realnosti (npr. politika,
postopki, vodenje, struktura, vrednote, norme, stališča, pravila, pogoji dela),
povratno vpliva na interpretacijo dejanskih dogodkov in posledično tudi na
vedenje ljudi,
− nanaša se na odnose med zaposlenimi in na odnos organizacije do zunanjega
okolja,
− odraža organizacijske cilje in kakovost delovnega okolja,
− po njej se organizacije razlikujejo med seboj.
Na sliki 1 so prikazani organizacijska klima, vzdušje in ozračje kot integracijski koncept v
vedenju organizacije. Človekovo vedenje je zelo spremenljivo. Vpliv klime ne deluje
neposredno nanj, na počutje in izražanje njegovih zmožnosti.
Slika 1: Organizacijska klima, vzdušje in ozračje kot integracijski koncept v vedenju
organizacije

Vir: Možina (1994, str. 147).

4

2.2 PROCES USTVARJANJA ORGANIZACIJSKE KLIME
Klima in njene dimenzije so vedno prisotne v organizaciji. Da bi ugotovili dimenzijo
posamezne organizacijske klime, jo moramo najprej predpostaviti in šele nato
ugotavljamo, ali je ta dimenzija bistvena za klimo ali ne. Proučiti klimo pomeni ugotoviti
njene značilne dimenzije, vzroke za njen nastanek in posledice, ki jih ima na vedenje ljudi
oziroma uporabo njihovih zmožnosti (Lipičnik, 1998 str. 75).
Spremeniti klimo pa pomeni spremeniti doživljanje določenih situacij tako, da pri
zaposlenih izzovemo želeni način odzivanja, ki omogoča doseganje postavljenih ciljev
(Lipičnik, 1998, str. 79).
Vedenje ljudi je navadno posledica ožjega področja klime, tako poznamo več vrst dimenzij
klim, in sicer (Lipičnik, 2003, str. 199):
1. motivacijsko klimo: v organizacijah, kjer je pri zaposlenih opazno pomanjkanje
motivacije, bodo večjo pozornost posvetili raziskavi motivacijske klime;
2. inovacijsko klimo: v organizacijah, kjer pri zaposlenih nazaduje inovacijska
dejavnost, bodo večjo pozornost posvetili raziskavi inovacijske klime;
3. organizacijsko klimo: v organizacijah, kjer imajo težave z organizacijskimi postopki,
bodo večjo pozornost posvetili raziskavi organizacijske klime;
4. podjetniško klimo: v organizacijah, kjer imajo težave s podjetniško žilico,
samoiniciativnostjo zaposlenih, bodo večjo pozornost posvetili podjetniški klimi;
5. raziskovalno klimo: v organizacijah, kjer šepa raziskovalna dejavnost, bodo večjo
pozornost posvetili raziskavi raziskovalne klime;
6. ustvarjalno klimo: v organizacijah, kjer menijo, da je za njihove težave krivo
pomanjkanje ustvarjalne dejavnosti, bodo večjo pozornost posvetili raziskavi
ustvarjalne klime.
Imena ožjega področja klime običajno izhajajo iz obnašanja ljudi. Tam, kjer mislijo, da jih
iz zagate lahko izvleče le ustvarjalnost, precej pozornosti posvečajo ustvarjalni klimi; kjer
šepajo motivacije, si prizadevajo raziskati motivacijsko klimo itd. Tam, kjer vse teče lepo,
pa se klime komaj zavedajo. Njihove klime so le trenutne in pogojene s trenutnim
počutjem delavca in ne izhajajo iz njegove življenjske nujnosti.

2.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ORGANIZACIJSKO KLIMO
Za vsako organizacijo so značilne specifične oblike organizacijskega procesa, zato ne
moremo pričakovati enakih dejavnikov organizacijske klime. Osnovne dimenzije
organizacijske klime oz. dejavniki, ki vlivajo na organizacijsko klimo, so (GZS, 2003, str.
5):
‒ organiziranost,
‒ strokovna usposobljenost in učenje,
‒ odnos do kakovosti,
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

nagrajevanje,
notranje komuniciranje in informiranje,
notranji odnosi,
vodenje,
pripadnost organizaciji,
poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev,
motivacija in zavzetost,
razvoj kariere ter
inovativnost in iniciativnost.

2.3.1 ORGANIZIRANOST
Vsakemu družbenoekonomskemu sistemu ustreza model organiziranosti, ki ga opredeljuje
vrednostni sistem družbenoekonomske ureditve neke družbe. Vrednote, ki so podlaga
organizacijskemu modelu, izhajajo iz družbenoekonomskega sistema in so pogojene s
temeljnim družbenoekonomskim odnosom. Vsak družbenoekonomski sistem ima svoj
sistem vrednot in norm. Na njih je zgrajen model organiziranosti. Model organiziranosti
vsake družbe opredeljuje ideologija njenega vodilnega družbenega razreda. Družbeni
model organiziranosti podrobneje opredeljuje organizacijska teorija. V sodobnih razmerah
dela in poslovanja pa se vedno bolj opaža vpliv splošne kulture na oblikovanje struktur
organiziranosti. Institucionalne razmere dela in poslovanja v mnogo čem določajo
postavitev struktur organiziranosti, določajo organizacijske oblike za dejavnosti in
uravnavajo delovanje in odnose v organizacijah, določajo način vstopanja sodelavcev v
medsebojna razmerja, njihov status, način uveljavljanja njihovih pravic in drugo (Ivanko,
2008, str. 25).
Razvoj znanosti in tehnike močno vpliva na dinamiko poslovanja nekaterih organizacij.
Čim bolj je poslovanje organizacije dinamično, tem pogosteje je treba spreminjati in
prilagajati strukturo organiziranosti organizacije. Vplivi na organiziranje struktur nastajajo
zaradi vse hitrejšega izpopolnjevanja delovnih, tehnoloških in transformacijskih procesov v
organizacijah. Znanstveno-tehnični razvoj povzroča tudi razvoj novih delovnih sredstev,
novih izdelkov, novih metod in nove tehnologije dela. Vse te vplive moramo upoštevati pri
postavitve strukture organiziranosti (Ivanko, 2008, str. 26).
Prilagodljiva organiziranost postane zahteva in pogoj za organizacijsko uspešnost in
učinkovitost. Pomeni sposobnost lastnega spreminjanja in prilagajanja spremembam
notranjega in zunanjega okolja organizacije. Taka organiziranost je uresničljiva le s
samoorganiziranjem. Vodenje pa mora ustvariti razmere za njeno uresničitev (Ivanko,
2008, str. 269).
2.3.2 STROKOVNA USPOSOBLJENOST IN UČENJE
Permanentno in organizirano učenje v organizaciji postaja potreba, saj prispeva k trajnim
spremembam vedenja posameznikov. Je stalni in dolgoročni proces pridobivanja znanja v
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organizaciji z namenom izboljšanja sposobnosti izvrševanja poslovnih nalog. Organizacija
glede na poslovanje in predvidevanje prihodnosti definira potrebe po učenju, ki izhajajo iz
rednih nalog in zahtev, da obvladujemo dela za normalno delovanje, ter iz zahtev, da
obvladujemo dela in naloge, ki jih narekuje trg. Nenehne spremembe pa porajajo nove in
nove potrebe po vedno bolj organiziranem učenju (Možina et al., 2002, str. 209).
2.3.3 ODNOS DO KAKOVOSTI
V širšem smislu (koncept TQM) je kakovostna storitev po Pečarju (2001, str. 75) tista,
katere lastnosti outputa in način izvajanja dosegajo zahteve uporabnikov (povpraševanja)
in ki je primerna glede na namen. V tem smislu kakovost zajema programske učinke
(končne izide neke javne politike). Toda običajno se uporablja v ožjem smislu, tako da
ustreza bolj neposrednim potrebam uporabnikov, kot so dolžina čakanja, razpoložljivost,
natančnost in kontinuiteta storitev, raven udobja in korektnosti pri izvajanju storitve.
V zadnjem času v vseh razvitih državah kakovost izvajanja javnih storitev vse bolj
pridobiva na pomenu. To ozaveščanje ima dve plati (Pečar, 2001, str. 75):
− državne uprave spoznavajo povezavo med kakovostjo storitev in ekonomičnostjo
delovanja in javnost se vse bolj zaveda vloge, ki jo ima javna uprava za njihovo
osebno blaginjo in kakovost življenja, zato se kot uporabniki čedalje bolj zavedajo
svojih pravic (tudi kot davkoplačevalci);
− v večini držav se tudi zavedajo, da želeno izboljšanje kakovosti javnih storitev zahteva
spremembo kulture tradicionalne javne uprave, ki temelji na zakonih, pravilih in
postopkih, v sodobno drugačno, bolj odzivno (če ne kar proaktivno) kulturo,
usmerjeno na stranko oziroma uporabnika. Zadovoljevanje uporabnikovih potreb
postaja tudi integralni del povečane pozornosti za izboljšanje ekonomičnosti in
učinkovitosti delovanja.
2.3.4 NAGRAJEVANJE
Erich Fromm je v svojih raziskavah prišel do spoznanj, da ljudje delajo za to, ker bi radi
nekaj imeli, in zato, ker bi radi nekaj bili. Materialne dobrine bolj motivirajo prvo skupino
ljudi, druga skupina ljudi pa teži k uveljavitvi samega sebe v družbi in jo bolj motivirajo
nematerialni motivacijski dejavniki. Teorija menedžerjem pomaga izbrati motivacijsko
orodje za vsakega zaposlenega, in sicer da nagradi tiste, ki bi radi nekaj bili, z
napredovanjem, in tiste, ki bi radi nekaj imeli, materialno (Lipičnik, 1998, str. 170).
2.3.5 NOTRANJE KOMUNICIRANJE IN INFORMIRANJE
Trdimo lahko, da komuniciranje v organizaciji obsega vse pojave, v katerih se razpošiljajo
in usmerjajo informacije. Komunikacijski proces enosmerne narave je sestavljen iz
pošiljatelja, sporočila in prejemnika. Če pa natančneje opišemo proces komuniciranja,
moramo reči, da pošiljatelj izbira in kodira sporočila, da jih določeni posredniki prenašajo
in oblikujejo, da jih prejemnik dešifrira in se na sporočilo odzove z ustreznim odgovorom.
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Tako pridemo do dvosmernega komuniciranja. Komuniciranje, izmenjava informacij je
bistvenega pomena za poslovodne organizacije. Informacijo lahko pojmujemo kot
energijo, ki je vsebovana v sporočilu. Komuniciranja torej ne moremo pojmovati samo kot
proces, ki nastaja med pošiljateljem in prejemnikom, pač pa kot odnos do celotnega
sistema, v katerem dobi pravo obliko in vsebino. Le ustrezna analiza socialnega sistema –
organizacije daje primerne napotke za uspešno prenašanje informacij. Posebno je to
pomembno, če pojmujemo komuniciranje z vidika obremenitve, ki nastaja, ko narašča
število poslovnih podatkov in znanstvenih ugotovitev (Možina, 1994, str. 89).
2.3.6 NOTRANJI ODNOSI
Dobro medsebojno poznavanje in spoštovanje sta naslednja dva bistvena razloga, zaradi
katerih so ljudje lojalni nekemu podjetju. Če so odnosi slabi, se ljudje prej ali slej odločijo
za odhod drugam ali pa delajo le tisto, kar je najbolj nujno. A to le še dodatno zapleta
odnose med zaposlenimi in zmanjšuje kakovost do minimuma. Za odnose znotraj timov so
najprej odgovorni vodje. Vodje imajo lahko le takšne podrejene, v smislu kakovostnega
opravljanja dela in vedenja do drugih, kot so oni sami. Možina et al. (1994, str. 189, 190)
navaja, da bodo medsebojni odnosi dobri, če bomo upoštevali naslednje:
‒ različnost; priznavamo pravico do posebne dejavnosti, do lastnega mišljenja;
‒ vzajemnost odnosov; obojestransko se zanimamo za podrobnosti, proučujemo in se
učimo, predlagamo, se dogovarjamo, kontroliramo;
‒ omogočanje osebnega izražanja, pravica do osebnega izražanja oz. samosvojega
razvoja;
‒ dajanje in sprejemanje povratnih informaciji; to je življenje drugega ob drugem,
izmenjava informacij povzroča pravi stik med ljudmi;
‒ priznavanje nasprotij; v družbi vedno obstajajo nasprotja, ki jih moramo realno
reševati, popolna harmonija brez konfliktov je samo lažna harmonija;
‒ preprečevanje dvopomenske situacije, da tisto, kar pripovedujemo, tudi mislimo, da se
tako tudi vedemo in naše stališče do tistega, s komer komuniciramo, ustreza tistemu,
kar poročamo;
‒ vsiljevanje; v zdravih medsebojnih odnosih ne sme biti nikakršnega vsiljevanja.
2.3.7 VODENJE
Stil vodenja oz. vedenjski model vodenja poudarja vedenjske značilnosti uspešnega in
neuspešnega vodje. Na vedenje vpliva, kaj vodje bolj ali manj uspešno počno: kako
dajejo naloge, kdaj in kako komunicirajo, kako delajo idr. Vedenje vodje se da opazovati
in učiti, da postanejo uspešni vodje.
»Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja drugih za doseganje želenih
ciljev« (Možina et al., 1994, str. 525).
Najpomembnejše pri vodenju je, da vodja ljudi nekam vodi, daje smer, namen in občutek
uspeha. Vodje pomagajo ljudem doseči kar največ v njihovih prizadevanjih. Če je cilj
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motivirati druge, da bodo dosegli več kot sami, potem je vodenje prava stvar. Naloga
vodje je, da v drugih ljudeh utrdi voljo in prepričanje, da bodo stvar izpeljali (Mesiti, 2003,
str. 5).
2.3.8 PRIPADNOST ORGANIZACIJI
Občutek pripadnosti je povezan z oblikovanjem človekove identitete – pripadnost neki
skupini, organizaciji pomeni pripravljenost za dojemanje in sprejemanje njihovega načina
socialne kategorizacije. Gre za identifikacijo z organizacijo.
Pripadnost zaposlenega, pa naj bo to pripadnost timu, skupini, delu, vodji, karieri ali
organizaciji, najlažje prepoznamo kot izražen občutek posameznika, da želi pomagati
sodelavcem v organizaciji, da podpira svojega vodjo, da ravna v skladu z delovno etiko in
profesionalnostjo, da se zavzema za kolektivno dobro, da svoje delo rad opravlja in širi
dobro ime o organizaciji. Ker je pripadnost organizaciji med vsemi prej omenjenimi
vrstami pripadnosti najpomembnejša, mora predvsem organizacija sama poskrbeti za
zadovoljstvo zaposlenih (Mihalič, 2008, str. 7).
2.3.9 POZNAVANJE POSLANSTVA IN VIZIJE TER CILJEV
Cilji so stvar upravljanja. Sodijo v področje racionalnega, razumskega, določajo tisto, kar
lahko podjetje v danih okoliščinah doseže. Naloga menedžmenta je, da barko podjetja in
posamezne ljudi na njej usmerja od enega do drugega. Vizije so stvar vodenja. Sodijo v
področje čustvenega, domišljijskega, določajo tisto, kar podjetje in njegovi ljudje želijo
doseči. Operirajo s čustvi, vnemo, voljo, idejami, domišljijo. Naloga vodstva je ustvarjanje
pogojev, v katerih lahko vsi v podjetju nenehno vidijo vizijo kot svetilnik, proti kateremu
usmerjajo svoja prizadevanja. Cilji ne morejo nadomestiti vizij in vizije ne morejo
nadomestiti ciljev. Podjetje rabi oboje: vizijo kot privlačno podobo želene prihodnosti, ki
pritegne ljudi, da jo posvojijo in ji naklonijo svoja prizadevanja; in cilje, ki nenehno
skrbijo, da na poti proti viziji ne zaidejo vstran in se ne izgubijo (Musek Lešnik, 1999–
2006).
2.3.10 MOTIVACIJA IN ZAVZETOST
V sodobnem poslovnem svetu prevladujejo načela stalnega tekmovanja in konkurence.
Živimo v času velikih sprememb in vodenje mora zagotavljati gladke in učinkovite prehode
od sedanjega do prihodnjega stanja. To vključuje ugotavljanje razlogov za spremembo,
določanje trenutnega stanja, odločanje o tem, kako priti od tu do tam, in pomembno
obvladovanje predhodnega stanja.
Vodje navadno vse težnje povezujejo s človekovo motivacijo. Tako so zaposleni, ki raje
delajo po svoje kot po navodilih vodje, nemotivirani. Tisti, ki imajo mnogo idej za
izboljšanje organizacije in nič ne storijo, niso motivirani. Zaposleni, ki jih ponavljajoče delo
dolgočasi, niso motivirani itn. Vodje so tako z izkušnjami razvili prepričanje, da kar koli gre
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narobe in zaposleni vihravo ne opravljajo svojega dela, je za to kriva njihova slaba
motivacija. Temu prepričanju navadno dodajo še težnjo po učinkovitih načinih motiviranja,
ki jih potrebujejo.
Dandanes obstaja mnenje, da je človek s svojimi sposobnostmi, znanjem in motiviranostjo
najpomembnejši proizvodni tvorec. Večina podjetij si želi, da bi imela najboljše zaposlene,
ki bi bili sposobni delati hitro in natančno, ustvarjalno in inovativno razmišljati ter tako
uresničevati zamisli in cilje podjetja. Za doseganje takšne učinkovitosti zaposlenih je
potrebna njihova visoka motiviranost za delo, kar skušajo vodje doseči z različnimi
motivacijskimi programi. Motivirani zaposleni so pripravljeni veliko prispevati v podjetju,
ker to želijo, so motivirani, in ne zato, ker so v to prisiljeni. Vodje lahko uporabljajo
motiviranost zaposlenih za usmerjanje človekove aktivnosti v želeno smer in tako dosežejo
svoje ekonomske cilje podjetja. Samo vodja, ki se zaveda resnične vrednosti svojih
zaposlenih, lahko ustvari takšno klimo v podjetju, ki pripelje do izjemne delovne
uspešnosti. Na sliki 1 so predstavljeni dejavniki, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih.
Raziskovanje motivacije je bilo že v preteklosti znanstveno aktualno, dandanes pa je še
posebej pomembno, kajti motiviranost zaposlenih vpliva na zadovoljstvo posameznikov v
podjetju v ožjem smislu ter na uspešnost in razvoj podjetja v širšem smislu. V današnjem
času velike tržne konkurenčnosti in glede na to, da je tekmece skoraj nemogoče prehiteti
na področju tehnoloških rešitev, postajajo motivirani in s tem uspešni zaposleni ključna
konkurenčna prednost podjetja. Zaposlenim konkurenca ne pomeni nekaj slabega, ampak
izziv.
Vodenje in motiviranje zaposlenih je ključni dejavnik za doseganje dobrih ekonomskih
rezultatov podjetja, je tudi pogoj za dobre medsebojne odnose v podjetju, kar zopet
prispeva k boljšim rezultatom podjetja. Vodje morajo uporabljati motivacijske dejavnike,
ki zaposlene motivirajo za delovanje v smeri doseganja ciljev podjetja, hkrati pa bodo to
tudi njihovi lastni cilji (BV Consulto, 2013).
2.3.11 RAZVOJ KARIERE
V zadnjem času je koncept kariere (zlasti njeno pojmovanje, upoštevajoč gospodarske,
družbene in politične spremembe) deležen velikih sprememb. Kariera tako dobiva vse bolj
nevtralen pomen pri opredeljevanju poklicne poti ter zajema vse širši spekter (poleg
delovnih izkušenj vključuje tudi vlogo zasebnega življenja, družine ter tudi čas
nezaposlenosti), vzorci kariere postajajo vse bolj pestri, pri čemer je nujno izpostaviti vse
večji poudarek na osebnem razvoju posameznika. Prav tako pa ob organizacijah vse večjo
skrb za razvoj lastne kariere prevzemajo posamezniki in druge vrste organizacij (Možina,
2002, str. 73).
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2.3.12 INOVATIVNOST IN INICIATIVNOST
Inovativnost je lastnost ljudi. Osnova za inovacijo je invencija. To je vsaka nova zamisel,
ki obeta korist; inovacija nastane iz nje, ko jo kdo razvije do popolne uporabnosti in ko jo
poleg tega odjemalci sprejemajo, kupijo in uporabijo ter avtorju, izdelovalcu omogočijo
zaslužek, ker jo štejejo za koristno. Organizacija je tem bolj uspešna, če ima zaposlene
ljudi, polne samoiniciativnosti in inovativnosti.
To pomeni, da je organizacijska klima »kontaminirana« z zadovoljstvom. Če odstranimo
vpliv zadovoljstva na klimo, dobimo 4-faktorski model klime (Biro praxis, 2013).
Slika 2: Štirje integrirani dejavniki klime

Vir: Biro-Praxis (2013).

2.4 POSTOPEK PROUČEVANJA ORGANIZACIJSKE KLIME
Doživljanje situacije je osnovna postavka pri preučevanju klime v konkretni organizaciji.
Za proučevanje organizacijske klime je smiselno izbrati tiste dimenzije, ki obstajajo v
določeni organizaciji ter so močno prisotne in najbolj vplivajo na klimo oziroma vzdušje v
organizaciji. Proučevanje klime vsebuje korake, kot so (Lipičnik, 1996, str. 235):
− pripravljalna dela so prva faza in vključujejo tudi ugotavljanje tehničnih vidikov
preučevanja klime, ugotavljanje smiselnosti in potrebnosti proučevanja
organizacijske klime;
− sestava vprašalnika je druga faza, v kateri raziskujemo, katere so dimenzije klime, ki
jih bomo uporabili pri preučevanju klime in sestavljanju vprašalnika oziroma trditev;
− naslednja faza je zbiranje odgovorov, v kateri ljudje vpisujejo odgovore na trditve
glede na zahtevana navodila;
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−

analiza odgovorov je pomemben korak pri preučevanju organizacijske klime.
Vprašalnik mora biti sestavljen tako, da omogoča ustrezne statistične analize, s
pomočjo katerih lahko registriramo značilne dimenzije klime;

−

predstavitev rezultatov terja veliko previdnosti, saj so ti lahko drugačni od pričakovanj
naročnika raziskave;
načrtovanje akcij je končni rezultat preučevanja organizacijske klime.

−

2.5 MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME
Poznamo tri načine merjenja organizacijske klime (Pavlin, 2004, str. 35):
− neformalni opisi vsebujejo posebne sodbe o delovanju združbe in o odzivih članov te
združbe. Podatki so pridobljeni na podlagi opazovanj;
− sistematično zbrana opažanja ljudi znotraj družbe so druga vrsta podatkov. Vsak
posameznik organizacijsko klimo dojema na drugačen način, ki je odvisen od preteklih
izkušenj, od okolja, iz katerega izhaja, in njegovega načina doživljanja;
− ugotavljanje organizacijske klime z vprašalniki je primerneje kot ugotavljanje
organizacijske klime na podlagi lastnega doživljanja situacije. V vprašalnikih so trditve,
vprašani pa izražajo svoje doživljanje tako, da označijo stopnjo strinjanja z navedeno
trditvijo. Te opisujejo različne vidike situacije v organizaciji. Naloga oseb, ki so
vključene v raziskavo, je, da na danih lestvicah ocenijo, v kakšni meri posamezen opis
dobro okarakterizira njihovo socialno okolje, to je organizacijo, v kateri dela.
Raziskovanje klime izhaja iz enostavne predpostavke, po kateri je različna socialna
okolja mogoče opisati s pomočjo omenjenega števila istih ali podobnih dimenzij ali
dejavnikov klime.

2.6 SPREMINJANJE ORGANIZACIJSKE KLIME
Organizacijsko klimo je treba spremeniti, če je neugodna. Najpogostejši načini
spreminjanja klime pa so (Lipičnik, 1996, str. 68):
− prvi način je tako imenovani nekontrolirani način, kjer se klima spreminja sama od
sebe in je ne moremo nadzorovati. Največkrat se spreminja v negativno smer in kot
taka ni v skladu z menedžmentom organizacije;
− klimo lahko spremenimo z navodili in ukrepi. Pri tem načinu spreminjanja klime, ki je
sicer organizirano in zavestno, poskušamo uravnavati vedenje posameznikov v
pozitivni smeri;
− tretji način spreminjanja klime je tako imenovana neposredna akcija. To pomeni, da
klimo spreminjamo z neposrednim delom, pojasnjevanjem, prepričevanjem in
dokazovanjem. Ta oblika je bolj uspešna, saj se izvaja s konkretno akcijo za
spreminjanje.
Večina avtorjev meni, da se klima lahko spreminja relativno hitro, če ljudje verjamejo in
zaupajo tistim, ki jim predlagajo različne akcije in pri tem obljubljajo boljše. Tako jim
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povzročajo le pričakovanja, ki jih je treba tudi uresničiti, sicer pride do razočaranj, ki
povzročajo mnoge nezaželene odzive. Videti je, da večino klim ali njihovih dimenzij
ustvarjajo neposredni stiki z ljudmi. Vodje imajo pri tem največ možnosti in odgovornosti
za njihovo nastajanje, in sicer formalni ali neformalni vodje.
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3 ANALIZA ORGANIZACIJSKE KLIME V CENTRU

3.1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE
Center je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovljen je bil v letu 1963 z odlokom
Občinskega ljudskega odbora Postojna. Sedanji status je pridobil z odlokom Vlade
Republike Slovenije št. 551-01/92-3 in od 1. 1. 1993 ustanoviteljske pravice in dolžnosti
izvršuje Vlada Republike Slovenije. Center organizira in izvaja naloge ter javna pooblastila
za območje Upravne enote Postojna oziroma za občini Postojna in Pivka.
Sedež Centra je v Postojni, Novi trg 6, Postojna v III. nadstropju Poslovno-trgovskega
centra Primorka v Postojni v neposredni bližini avtobusne postaje, lekarne in
zdravstvenega doma ter pošte, nedaleč od sedeža občine Postojna in Upravne enote
Postojna. Izven uradnih ur dajejo uporabnikom nujne informacije v sprejemni pisarni ter
nudijo storitev »Prva socialna pomoč«.
Center deluje na podlagi zakonov in okvirov s področja resorne, delovne in finančne
zakonodaje, na osnovi internih pravnih aktov ter v skladu z usmeritvami, izhodišči in
operativnimi dokumenti državne Resolucije o nacionalnem programu razvoja socialnega
varstva do leta 2010 in Predloga nacionalnega programa razvoja socialnega varstva za
obdobje 2011–2020.
Center opravlja socialno-varstvene storitve, javna pooblastila, programe in druge socialne
dejavnosti za občane občin Postojne in Pivke, in sicer:
− za 15.455 prebivalcev občine Postojna,
− za 5.962 prebivalcev Občine Pivka.
Dejavnost izvajajo strokovni delavci in strokovni sodelavci ter socialne oskrbovalke in
oskrbovalci.

3.2 CILJI DELOVANJA CENTRA
Cilji delovanja Centra so usmerjeni na uresničevanje ciljev in strategij Resolucije o
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010 in pričakovanj
prebivalcev občin Postojna in Pivka. Poslanstvo Centra je organizirati, izvajati in razvijati
dejavnosti, s katerimi se preprečujejo ali odpravljajo socialne stiske posameznikov, družin
in posebnih skupin prebivalstva.
Cilji in strategije centra so (Center za socialno delo Postojna, 2012):
− omogočiti ljudem, da kljub socialnim stiskam in težavam živijo kakovostno življenje po
svoji meri,
− biti najboljši glede kakovosti dela in stopnje zadovoljstva uporabnikov,
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−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

voditi postopke na uporabnikom prijazen in učinkovit način,
skrbeti za stalno strokovno napredovanje zaposlenih,
ohraniti kakovost izvedenih storitev oz. zadovoljstvo uporabnikov z našim delom,
razviti in uvesti dnevni center za osnovnošolske otroke iz socialno šibkih družin,
organizirati in izvesti več srečanj s predstavniki institucij, s katerimi sodelujejo pri
uresničevanju poslanstva (šole, zdravstvo, policija, invalidske organizacije), in okrepiti
funkcijo Centra kot koordinatorja socialne dejavnosti na lokalnem področju,
osveščati (v sodelovanju z drugimi ustanovami) javnost za lažje soočanje s težavami
na področju demence,
razširiti storitve oskrbe na domu v skladu z ugotovljenimi potrebami tudi na večerne
ure,
izvesti pozitivno promocijo dejavnosti Centra in doseči vsaj 10 objav letno,
natančneje določiti kriterije in sistem delitve izredne socialne pomoči iz občinskih
sredstev,
izvedba 1. faze projekta E-Qalin (model kakovosti),
dokončno urediti arhiv in dokumentacijo predati Pokrajinskemu arhivu v Kopru.

Center pri uresničevanju ciljev upošteva načela socialne pravičnosti, solidarnosti,
socialnega vključevanja in spoštovanja pravic uporabnikov.

3.3 VREDNOTE CENTRA
Vrednote, ki jih Center zasleduje pri svojem delu, so:
‒ spoštljivost do uporabnikov, sodelavcev in samega sebe,
‒ strokovnost, odgovornost in natančnost,
‒ zaupnost in poštenost,
‒ odzivnost in prijaznost,
‒ spoštovanje zasebnosti.

3.4 NALOGE CENTRA
Poglavitne naloge Centra so:
‒ pomagati vsakomur, ki se znajde v krizni življenjski situaciji, da ob strokovni podpori,
svetovanju in vodenju odkrije in razvije kar največ lastnih sposobnosti za izhod iz krize
in pri tem aktivno sodeluje,
‒ spremljati socialni položaj predvsem ranljivih skupin prebivalstva in predlagati ukrepe,
ki jih v ta namen lahko sprejemajo in organizirajo lokalne skupnosti,
‒ koordinirati dejavnosti vseh izvajalcev socialnih programov, ki delujejo na območju
upravne enote,
‒ izvajati javna pooblastila, ki so nam poverjena z zakoni.
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Pri organiziranju in nudenju neposrednih oblik pomoči uporabnikom Center skrbi za
(Center za socialno delo Postojna, 2012):
‒ enako dostopnost, prosto izbiro in pluralnost,
‒ spodbujanje uporabnikov, da aktivno sodelujejo pri iskanju rešitev,
‒ razvoj kakovosti storitev, spremljanje kakovosti in učinkov storitev,
‒ usposabljanje za čim bolj neodvisne oblike življenja uporabnika,
‒ nudenje podpore namesto nudenja pomoči,
‒ usklajeno sodelovanje z drugimi izvajalci socialnih programov,
‒ multidisciplinarnost v izvajanju storitev,
‒ permanentno usposabljanje zaposlenih v Centru.

3.5 AKTIVNOSTI CENTRA
Strokovna podpora in ukrepanja so odvisna od vrste stiske in težave ter od sposobnosti in
pripravljenosti uporabnikov. Tako so aktivnosti usmerjene v naslednje štiri skupine oblik
strokovnega dela (Center za socialno delo Postojna, 2012):
1. materialna in nematerialna pomoč osebam, ki so v težavah zaradi gmotnih razmer ali
so soočene z revščino in drugimi oblikami socialne izključenosti, ker si ne morejo
zagotoviti sredstev za preživljanje. Tem osebam so na voljo različne storitve in
aktivnosti, s katerimi se lahko ponovno vključijo v dostojne oblike življenja, vsem
ostalim, ki jim sposobnosti tega ne omogočajo, pa zagotavlja denarno obliko pomoči;
2. posebna skrb je namenjena osebam, ki so v socialni stiski zaradi brezposelnosti, pa bi
lahko samostojno skrbele za svojo socialno varnost in za socialno varnost družine, če
bi bile vključene v ukrepe aktivne politike zaposlovanja ali v programe za razvoj
samopomoči;
3. glede na posledice finančne oziroma gospodarske krize, ki lahko tudi na območju
občin Postojna in Pivka privedejo do odpuščanja večjega števila zaposlenih, so
aktivnosti Centra aktivno sodelovati že pri morebitnih programih ukrepanj, ki jih
sprejemajo gospodarski subjekti za premostitev krize;
4. usmerjena strokovna podpora osebam, ki imajo težave v medosebnih odnosih ali
potrebujejo strokovno podporo za normalno funkcioniranje. Tem osebam so na voljo
različne mreže strokovne pomoči profesionalcev in njihovih prostovoljnih sodelavcev v
okviru javne službe ali zunaj njega. Center posebno pozornost namenja tudi
posameznikom in družinam, ki jih je prizadela kriza, in sicer tako, da skupaj z uradom
za delo išče nove možnosti za zaposlitev ali za usposabljanje za novo delo;
5. organizirano varstvo in nega oseb, ki za daljše obdobje ne morejo same skrbeti za
svoje pravice ali si ne morejo zagotoviti dostojnega življenja. Tem osebam so na voljo
različni programi organizirane skrbi v obliki dnevnih, celodnevnih ali občasnih
namestitev v ustreznih zavodih, v okviru Centra pa razvijajo dodatne programe, s
katerimi je starostnikom omogočeno, da ob organizirani pomoči ostajajo čim dlje v
domačem bivalnem okolju;
6. usmerjena preventiva za ostale prebivalce, ki je organizirana kot strokovno vodena
usposabljanja in spodbujanja za dobre medčloveške odnose, za samopomočno
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delovanje in za aktivno razvijanje lastnih sposobnosti z namenom, da ohranijo ugoden
in perspektiven socialni položaj.
Posebna skrb pa je namenjena programom, ki razvijajo in ohranjajo:
− socialno vključenost,
− dobre medosebne odnose,
− prostovoljno delo,
− medgeneracijsko sožitje.

3.6 USMERITVE NA POSAMEZNIH PODROČJIH DELA
Center izvajal strokovna opravila na vseh dosedanjih delovnih področjih in na novih
področjih, ki so jih opredelili novo sprejeti predpisi (Center za socialno delo Postojna,
2012):
‒ izvajanje javnih pooblastil,
‒ obravnava otrok in mladostnikov pri izvajanju vzgojnih ukrepov,
‒ strokovna pomoč roditeljem pri spornih zadevah v zvezi z varstvom mladoletnih otrok
in pri dodeljevanju starševskih pravic;
‒ izvajanje ukrepov zaščite otrokovih pravic po 119., 120., 121. ter 122. členu ZZZDR,
‒ izvajanje ukrepov s področja rejništva in skrbništva,
‒ posvojitve,
‒ odločanje o pravicah s področij denarne socialne pomoči, oprostitev plačil za storitve,
‒ odločanje o pravicah iz naslova starševstva in družinskih prejemkov, invalidskega
varstva itd.,
‒ predkazenske in pokazenske obravnave,
‒ svetovalni razgovori pred in ob razvezi zakonske zveze,
‒ organizacija pomoči otrokom in drugim osebam, ki doživijo nasilje,
‒ naloge v zvezi z izrekanjem ukrepa prepovedi približevanja,
‒ organiziranje izvajanja nadomestnih kazni,
‒ koordinacija ukrepov pri preprečevanju nasilja,
‒ vodenje koordinacijskih timov na področju duševnega zdravja,
‒ odločanje o pravicah iz javnih sredstev,
‒ naloge po drugih predpisih.
Pri izvajanju javnih pooblastil skrbi zlasti za to, da postopki tečejo v skladu s predpisi, da
so upravičenci sprejeti kot aktivni sogovorniki v postopkih, da za potrebe postopkov
uporabljajo uradne podatke iz drugih informacijskih sistemov brez obremenjevanja strank.
Posebnost Centa je pridobitev posebnega javnega pooblastila, ki ga ima po Zakonu o
tujcih izključno postojnski center za socialno delo. Gre za odločanje o postavitvi skrbnikov
za posebne primere za vse mladoletne tujce, ki se znajdejo na območju Republike
Slovenije in so začasno nameščeni v Center za odstranjevanje tujcev v Velikem Otoku. Pri
izvajanju naloge tesno sodelujejo s Slovensko filantropijo, ki zagotavlja usposobljene
skrbnike in nato prevzame skrb za zastopanje teh oseb pred pristojnimi organi in tudi za
organizacijo vračanja.
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3.7 IZVAJANJE STORITEV PO ZAKONU
Center po zakonu izvaja naslednje socialnovarstvene storitve (Center za socialno delo
Postojna, 2012):
‒ prva socialna pomoč,
‒ osebna pomoč,
‒ pomoč družini za dom,
‒ pomoč na domu,
‒ socialna preventiva.
Pri izvajanju storitev so pomembne naslednje usmeritve, predstavljene v nadaljevanju
(Center za socialno delo Postojna, 2012).
3.7.1 PRVA SOCIALNA POMOČ
Izvajanje prve socialne pomoči kot samostojne storitve je le delno organizacijsko ločeno
kot samostojno delovno področje. Število uporabnikov te storitve je vendarle razmeroma
majhno, tako da jo izvajajo vse strokovne delavke. Kadar posamezni strokovni delavec
ugotovi, da uporabnik pri svojem siceršnjem delu potrebuje prvo socialno pomoč, mu to
zagotovi po principih in po recepturi, ki jo določa standard storitve.
3.7.2 OSEBNA POMOČ
Center posameznikom, parom in družinam nudi storitev v vseh treh oblikah:
‒ svetovanje,
‒ urejanje,
‒ vodenje.
Pri tem je razvijal poseben strokoven pristop, s katerim uporabnike motivira za aktivno
sodelovanje v teh procesih. Z vsakim uporabnikom sklene dogovor o trajanju, načinu in
obsegu izvajanja storitve. Gre namreč za storitev, v kateri morajo uporabniki aktivno
sodelovati, saj gre običajno za zapletene postopke spreminjanja njihovih stališč, vedenj in
odnosov.
3.7.3 POMOČ DRUŽINI ZA DOMU
Center izvaja svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov v družini oziroma med člani
družinske skupnosti, skrbi za otroke ter pomoč družini pri usposabljanju za ustrezno
opravljanje družinskih vlog in funkcioniranje družine kot socialnega sistema – v okviru
različnih delovnih področij Centra. Te storitve se izvajajo v življenjskem okolju oziroma v
družinah uporabnikov. Delo v primarnem okolju uporabnikov vsebuje svetovanje, urejanje
in vodenje v socialno-kriznih situacijah, ko posameznik ali družina potrebuje pomoč.
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Družinam in parom ponuja tudi vključevanje v specializirano pomoč v obliki in po modelih
celostne družinske psihoterapije, ki jo nudijo drugi verificirani izvajalci. V primerih, ko je to
potrebno, posameznika in družine obravnavajo tudi na timskih sestankih, sestavljenih iz
lastnih in zunanjih strokovnjakov.
V okviru te storitve posebno pozornost namenjajo problematiki nasilja v družinah. V ta
namen sodelujejo z vsemi službami in z drugimi nosilci, ki jih določa zakon, ter
vzpostavljajo krizne time. Pri tem ugotavljajo, da širše območje nima na voljo dovolj
kapacitet za krizne namestitve ogroženih. V Centru aktivno izvajajo akcije osveščanja
strokovnih služb (vrtci, šole) ter celotne širše javnosti s problematiko in možnostmi za
odpravo nasilja.
3.7.4 POMOČ NA DOMU
Na področju varstva starih občanov so aktivni za občini Pivka in Postojna. Dejavnost z
občinama je zastavljena na osnovi pogodbenega izvajalsko-naročniškega razmerja ter delo
in financiranje v celoti prilagojeno zakonodaji, ki se nanaša na to dejavnost. Center ima z
vsemi uporabniki sklenjene individualne dogovore o vrsti in obsegu storitve. Potrebe
uporabnikov storitve pomoči na domu kažejo potrebo po storitvah tudi v večernem času in
ob vikendih ter praznikih.
3.7.5 SOCIALNA PREVENTIVA
Programi socialne preventive za potencialno ogrožene so usmerjeni zlasti k naslednjim
ranljivim skupinam:
‒ otrokom iz neurejenih družin in s težavami v odraščanju,
‒ zasvojenim in žrtvam različnih oblik nasilja,
‒ mladim, ki se pripravljajo na starševstvo,
‒ vsem osebam s posebnimi potrebami,
‒ srednji generaciji pri pripravi na kakovostno starost,
‒ starejšim osebam in njihovim družinam pri uravnavanju družinske solidarnosti.
Preventivna dejavnost je usmerjena v sodelovanje z drugimi institucijami. Pri tem deluje
kot nosilec funkcije koordinatorja socialne dejavnosti ter na lokalni ravni povezuje,
vzpodbuja in koordinira dejavnost različnih organizacij, ki lahko preventivno delujejo pri
zagotavljanju socialne varnosti občanov.

3.8 DRUGI PROGRAMI
Center po zakonu izvaja tudi druge programe, ki so predstavljeni v nadaljevanju (Center
za socialno delo Postojna, 2012).
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3.8.1 INTERVENTNA SLUŽBA
S 1. 2. 2010 je začel veljati Sklep o organiziranosti regijskih služb za koordinacijo in
pomoč žrtvam pri centrih za socialno delo, ki ga je sprejela Vlada RS na 60. redni seji dne
24. 12. 2009. Sklep prinaša nekatere spremembe pri organizaciji interventnih služb in
vzpostavlja regijsko službo za območje centrov za socialno delo Cerknica, Ilirska Bistrica in
Postojna, s sedežem v Postojni. V to dejavnost, ki poteka neprekinjeno vsak dan zunaj
poslovnega časa (tudi ob nedeljah in praznikih), je vključenih več strokovnih delavk iz CSD
Postojna in strokovna delavka iz CSD Ilirska Bistrica (na podlagi sklenjenega dogovora
med obema centroma).
Strokovni delavci posredujejo v primerih, ko so mladoletne osebe ali osebe pod
skrbništvom potrebne dodatne skrbi v smislu njihovega prevzema in nameščanja v
različne ustanove ali matično družino ob njihovih begih od doma ali iz vzgojnih zavodov,
zlasti pa ob pojavih nasilja ali zlorabe.
Posebna skrb je namenjena koordinaciji aktivnosti, ki so posledica uveljavitve Pravilnika o
prepovedi približevanja določenemu kraju ali določeni osebi.
3.8.2 KOORDINACIJSKE NALOGE
Center kot poseben dodatni program opravlja tudi funkcijo koordinatorja izvajalcev na
področju socialnega varstva. Enkrat letno organizira tematsko srečanje predstavnikov:
‒ obeh domov za starejše,
‒ varstvenodelovnega centra,
‒ policijske uprave,
‒ zdravstva,
‒ zaposlovanja,
‒ svetovalnih služb osnovnih in srednjih šol,
‒ invalidskih organizacij,
‒ vseh ključnih nevladnih organizacij in društev.

3.9 ORGANIZACIJA IN METODE DELA
Organizacija dela poteka v skladu s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji z opisom
delovnih mest iz leta 2008 in Pravilnikom o spremembah omenjenega pravilnika iz leta
2011. Ob dodatnih nalogah, ki so jih z omenjeno novo zakonodajo prevzeli, ugotavljajo,
da so kadrovsko zelo šibki, predvsem na administrativnem področju. Poseben problem pri
organizaciji dela še vedno predstavljajo nove naloge, ki so jih centrom za socialno delo
naložili novi zakoni, zanje pa ustanovitelj ni zagotovil primernih pogojev (kadri, sredstva,
prostori). Gre zlasti za izvajanje zakonov o preprečevanju nasilja, o duševnem zdravju in o
izvrševanju kazenskih sankcij ter Zakona o tujcih. Naloge zato izvajajo v okrnjenem
obsegu in z velikimi zamudami oziroma s težavami.

20

Center vse programe in storitve izvaja v skladu z obstoječimi standardi in normativi,
zajetimi v Katalogu storitev, ki jih je določila Skupnost centrov za socialno delo Slovenije.

3.10 FINANCIRANJE CENTRA
Pri izvajanju nalog je Center financiran iz navedenih osnovnih virov (Center za socialno
delo Postojna, 2012):
−
s strani ustanovitelja – Ministrstva za delo družino in socialne zadeve za izvajanje
osnovne dejavnosti po zakonu, za kar se sklene letna pogodba,
−
na podlagi posebne pogodbe za financiranje dejavnosti intervencijske službe,
−
s strani Občin Postojna in Pivka: za izvajanje programa »Pomoč na domu« in za
razne dopolnilne in preventivne programe.
−
na podlagi prijav na javnih razpisih in s pridobivanjem donatorjev.

3.11 KADRI V LETU 2012
Tabela 1: Kadrovska struktura po delovnih mestih (v skladu s Pravilnikom o
organizaciji in sistematizaciji delovnih mest)

Delovno mesto

l.

Stopnja izobrazbe
II.
III.
IV.
V.

Direktor
Glavna pisarna
Računovodja
Strokovne
delavke
Oskrbovalke
Vodja PND
Strokovne
sodelavke
Skupaj

VI.

VII.

VIII.

1
1
1
9
6

5
1

6

1,5
6,5
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Vir: Center za socialno delo Postojna (2012).

Kadrovska struktura povsem ustreza veljavnim in od pristojnega ministrstva potrjenim
aktom o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest. Obstoječi poslovni prostori z opremo
predstavljajo dobre delovne pogoje.
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4 ANALIZA ORGANIZACIJSKE KLIME NA CENTRU

4.1 POTEK RAZISKAVE
S pomočjo anketnega vprašalnika SiOK za ugotavljanje organizacijske klime in
zadovoljstva zaposlenih (priloga 1) sem skušala ugotoviti, kakšna je organizacijska klima
na Centru za socialno delo Postojna (tudi v nadaljevanju: Center).
Raziskava je potekala januarja 2013 anonimno med vsemi zaposlenimi, razen direktorice,
saj so se nekatera vprašanja v anketi nanašala na njeno vlogo pri organizacijski klimi.
Na Centru je vključno z direktorico centra 26 zaposlenih. Razdeljenih je bilo 25
vprašalnikov, 8 vprašalnikov sem poslala na dom, ker so nekateri zaposleni na terenu in
so zelo malo prisotni na Centru.
Sodelovalo je torej 25 zaposlenih, brez direktorice, kar predstavlja 100 odstotkov
zaposlenih, kar je pomembno za pridobitev čim bolj realne slike. Vsi vprašalniki so bili
izpolnjeni in vrnjeni. Zaposleni so vprašalnike vračali v zbirno mapo. Pri anketiranju je bila
zagotovljena anonimnost, ki je pogoj za pridobitev realnih rezultatov. Navodila za
izpolnjevanja so bila podana v vprašalniku (SiOK).
V prvem delu je bil opredeljen namen ankete. V osrednjem delu anketnega vprašalnika se
je prvi sklop trditev nanašal na sestavine oziroma dimenzije organizacijske klime. Drugi
sklop je vseboval vprašanja, ki so se nanašala na osebno zadovoljstvo zaposlenih pri delu.
Osrednji del je bil sestavljen iz 80 trditev.
Anketiranci so z obkroževanjem ocenjevali dejavnike, in sicer na lestvici od 1 do 5, kjer je
bila 1 najslabša ocena in 5 najboljša, ter tako izrazili svoje strinjanje ali nestrinjanje s
trditvijo:
‒ ocena 1 – nikakor se ne strinjam,
‒ ocena 2 – delno se strinjam,
‒ ocena 3 – niti se ne strinjam niti ne nasprotujem,
‒ ocena 4 – v veliki meri se strinjam,
‒ ocena 5 – popolnoma se strinjam.
V drugem delu anketnega vprašalnika so bila splošna vprašanja o spolu, položaju v
organizaciji, delovni dobi v organizaciji, starosti in doseženi stopnji izobrazbe, ki so
potrebna za splošno predstavo o demografskih značilnostih anketirancev. Anketiranci so
morali obkrožiti številko pred izbranim odgovorom. Za obdelavo odgovorov sem uporabila
računalniško orodje Microsoft Excel 2007.
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Rezultati so izraženi kot povprečne vrednosti. Vrednosti dimenzij organizacijske klime so
prikazane od najvišje do najnižje. Enako so tudi pri vsaki posamezni dimenziji povprečne
vrednosti prikazane od najvišje do najnižje. Na podlagi opravljene analize (obdelave
podatkov) sem dobila vpogled v organizacijsko klimo na Centru.

4.2 PRIKAZ IN ANALIZA REZULTATOV
4.2.1 DEMOGRAFSKI PODATKI
Pri
−
−
−
−
−

demografskih podatkih sem dobila naslednje podatke:
spol,
položaj,
delovna doba,
starost,
stopnja izobrazbe.

4.2.1.1 Spol
Grafikon 1: Struktura anketiranih glede na spol

Spol anketiranih
4%

Število
Odstotek
96%

Vir: Lastna raziskava.

Anketiranih je bilo 23 žensk in 2 moška. V Centru je pretežni delež zaposlenih žensk, in
sicer 92 odstotkov, moških pa samo 8 odstotkov. Podatek ne preseneča, saj je poklic
delavca v socialnih službah že skozi zgodovino v domeni žensk in ga v pretežni meri
opravljajo ženske.
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4.2.1.2 Položaj
Grafikon 2: Struktura anketirancev po položaju v organizaciji

Položaj v organizaciji
0% 0%

36%
Vodstveni oz.
vodilni delavec
64%

Strokovni delavec
Tehnični in drugi

Vir: Lastna raziskava.

Na Centru je večina zaposlenih strokovnih delavcev (64 odstotkov), ki izvajajo osnovno
dejavnost, ostali kader je tehnični in drugi, in sicer 36 odstotkov. Vodstveni kader je samo
en, direktorica Centra, ki pa ni sodelovala v anketiranju.
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4.2.1.3 Delovna doba
Grafikon 3: Struktura anketirancev po delovni dobi v organizaciji

Struktura po delovni dobi

21%

21%
Do 2 leti

12%

17%

Od 2 do 5
Od 5 do 10
Od 10 do 20
Več kot 20

29%

Vir: Lastna raziskava.

Med anketiranimi je bilo največ tistih zaposlenih, ki imajo od 5 do 10 let delovne dobe (29
odstotkov). Najmanj je tistih, ki imajo delovne dobe od 10 do 20 let. (12 odstotkov) To so
predvsem zaposleni na področju izvajanja pomoči na domu. Sledijo jim zaposleni z
delovno dobo od 2 do 5 let (17 odstotkov). Zaposlenih z delovno dobo do 2 leti je
21odstotkov in prav toliko je tudi zaposlenih z delovno dobo več kot 20 let.
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4.2.1.4 Starost
Grafikon 4: Struktura anketirancev po starosti

Struktura po starosti
20%

20%

Do 30
16%

Od 30 do 40
Od 40 do 50
Več kot 50

44%

Vir: Lastna raziskava.

Na Centru se je največ anketirancev uvrstilo v starostno skupino starih od 40 do 50 let (44
odstotkov). V skupini več kot 50 let starosti je 20 odstotkov anketirancev, enako število je
tistih, ki so stari do 30 let (20 odstotkov). 16 odstotkov anketirancev je starih med 30 in
40 let. Glede na starostno strukturo je kolektiv relativno star.
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4.2.1.5 Stopnja izobrazbe
Grafikon 5: Struktura anketirancev po stopnji izobrazbe

Struktura po stopnji izobrazbe
0% 0%
16%
Dveletna srednja
48%

šola ali manj
24%

Poklicna šola
Srednja šola

12%

Višja šola
Visoka in več

Vir: Lastna raziskava.

Izobrazba anketiranih je zelo raznolika, ker se na Centru izvajajo različne dejavnosti.
Osnovno dejavnost Centra izvajajo strokovne delavke. Ker je izobrazba pogoj za zasedbo
in opravljanje teh delovnih mest, imajo višjo (12 odstotkov) in visoko izobrazbo in več (48
odstotkov). Oskrbo na domu pa izvajajo socialne oskrbovalke, ki imajo večinoma srednjo
ali poklicno izobrazbo, kjer visokošolska izobrazba ni pogoj za zasedbo delovnega mesta.
Med anketiranci ni bilo nikogar z dveletno srednjo šolo ali manj.
4.2.2 POVPREČNE VREDNOSTI DIMENZIJ PO VELIKOSTI
Osnovne dimenzije organizacijske klime oz. dejavniki, ki vlivajo na organizacijsko klimo in
sem jih s pomočjo vprašalnika merila (GZS, 2003, str. 5):
‒ organiziranost,
‒ strokovna usposobljenost in učenje,
‒ odnos do kakovosti,
‒ nagrajevanje,
‒ notranje komuniciranje in informiranje,
‒ notranji odnosi,
‒ vodenje,
‒ pripadnost organizaciji,
‒ poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev,
‒ motivacija in zavzetost,
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‒
‒

razvoj kariere ter
inovativnost in iniciativnost.
Grafikon 6: Zadovoljstvo zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih
Aritmetična sredina

Zadovoljstvo z delovnimi razmerami (opremo,
prostori)

4,04
3,76

Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim

3,64

Zadovoljstvo z delom
Zadovoljstvo z vodstvom organizacije

3,6

Zadovoljstvo z delovnim časom

3,48

Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve

3,44
3,4

Zadovoljstvo z moţnostmi za izobraţevanje

3,36

Zadovoljstvo s statusom v organizaciji
2,92

Zadovoljstvo s plačo

3,92

Zadovoljstvo s sodelavci

Vir: Lasten, tabela »Zadovoljstvo zaposlenih« v prilogi 2.

Grafikon 6 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »zadovoljstvo zaposlenih«.
Najvišje ocenjena trditev v dimenziji je zadovoljstvo z delovnimi razmerami v organizaciji
(4,04). Zaposleni so tudi zadovoljni s sodelavci oziroma z medsebojnimi odnosi. To kaže
na dobro medsebojno komunikacijo (3,92). Deloma zadovoljni so tudi z neposredno
nadrejenim (3,76), nezadovoljni so s plačo (2,92). Ostale trditve, kot so zadovoljstvo z
delom, vodstvom, delovnim časom, s stalnostjo zaposlitve, z možnostmi za izobraževanje
ter s statusom v organizaciji, pa so bile ocenjene s srednjo vrednostjo.
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Grafikon 7: Notranji odnosi

Notranji odnosi
V naši organizaciji cenimo delo svojih
sodelavcev.

3,36

Odnosi med zaposlenimi so dobri.

3,36

Sodelavci drug drugemu zaupamo.

3,4

Konflikte rešujemo v skupno korist

3,40

V naši organizaciji med seboj mnogo bolj
sodelujemo kakor pa tekmujemo.

3,84

Vir: Lasten, tabela »Notranji odnosi« v prilogi 2.

Grafikon 7 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »notranji odnosi«. Vse
trditve imajo povprečno oceno dobro 3. Anketirani v organizaciji med seboj mnogo bolj
sodelujejo, kakor pa tekmujejo (3,84) je trditev, ki je najbolje ocenjena. Konflikte
rešujejo konstruktivno v skupno korist (3,4), enako oceno je dobila trditev, da
sodelavci drug drugemu zaupajo (3,4). Da so odnosi med zaposlenimi dobri, je trditev
ocenjena z vrednostjo 3,36, enako kot trditev, da zaposleni v organizaciji cenijo delo
svojih sodelavcev (3,36).
Ocene kažejo, da so odnosi med zaposlenimi dobri, niso pa odlični. Klima v organizaciji je
dobra, verjetno pa manjka nekoliko več komunikacije, razumevanja in sodelovanja med
zaposlenimi, kar ugodno vpliva na večjo aktivnost in učinkovitost. Vsekakor sem
pričakovala boljše rezultate, saj dobro počutje in razumevanje prispevata k uspešnemu
timskemu delu in ugodni organizacijski klimi.
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Grafikon 8: Motivacija in zavzetost

Motivacija in zavzetost
Aritmetična sredina

V naši organizaciji so
postavljene zelo visoke zahteve
glede delovne uspešnosti

3,36

Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro
opazi in je pohvaljen.

3,48

V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno
delo.

3,48

Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje
delo.

3,52

V naši organizaciji smo pripravljeni na dodatni
napor, kadar se to pri delu zahteva.

3,88

Vir: Lasten, tabela »Motivacija in zavzetost« v prilogi 2.

Grafikon 8 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »motivacija in
zavzetost«. Pripravljenost zaposlenih za vlaganje dodatnega napora z namenom
doseganja zastavljenih ciljev je trditev, ki je bila od vseh dimenzij najbolje ocenjena
(3,88).
Anketiranci menijo, da delajo pomembno delo. To nam kaže zavzetost zaposlenih za
svoje delo (3,52). Dober delovni rezultat se hitro opazi in je pohvaljen, meni večina
anketirancev (3,48). Anketiranci so enako ocenili tudi trditev, da vodja ceni njihovo
dobro opravljeno delo (3,48). Zaposleni v organizaciji čutijo, da so v organizaciji
postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti (3,36).
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Grafikon 9: Odnos do kakovosti

Odnos do kakovosti
Aritmetična sredina

Druge sodelavce in oddelke obravnavamo enako kot
uporabnike storitev.

3,08

Naši oddelki ima jasno zastavljene standarde in cilje
kakovosti.

3,08

Kakovost dela in količina sta pri nas enako
pomembni.

3,64

Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju
standardov kakovosti.

4

Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost svojega
dela.

3,76

Vir: Lasten, tabela »Odnos do kakovosti« v prilogi 2.

Grafikon 9 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »odnos do kakovosti«.
Trditev, da zaposleni po svoji moči prispevajo k doseganju standardov kakovosti, je bila
najvišje ocenjena trditev od vseh dimenzij (4).
Anketiranci se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela (3,76). Za večino anketirancev
sta kakovost dela in količina enako pomembni (3,64). Oddelki imajo jasno zastavljene
standarde in cilje kakovosti, meni večina anketirancev (3,08). Enako so se strinjali s
trditvijo, da se druge sodelavce in oddelke obravnava enako kot uporabnike storitev
(3,08).
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Grafikon 10: Notranje komuniciranje in informiranje

Notranje komuniciranje in informiranje
Aritmetična sredina

O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj
informacij.

2,76

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za
dobro opravljanje našega dela.

3,48

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na
razumljiv način.

3,48

V naši organizaciji se vodje in sodelavci
pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in
enakopravno.

3,48

Delovni sestanki so redni.

3

Vir: Lasten, tabela »Notranje komuniciranje in informiranje« v prilogi 2

Grafikon 10 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »notranje komuniciranje
in informiranje«. Redni delovni sestanki, e-pošte, poslovna poročila, obveščanje preko
oglasne deske so velikega pomena. Anketirani so trditev, da so delovni sestanki redni,
ocenili s povprečno oceno 3. Anketiranci čutijo, da se vodje in sodelavci v organizaciji
pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakopravno (3,48). Enako so ocenili posredovanje
informacij zaposlenim na razumljiv način (3,48) in dajanje informacij nadrejenih za dobro
opravljanje dela (3,48). Najmanj pa so se strinjali s trditvijo, da o tem, kaj se dogaja v
drugih enotah, dobijo dovolj informacij (2,76). Bistveno nalogo bo moralo opraviti tudi
vodstvo, da se bodo informacije prenašale.
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Grafikon 11: Inovativnost in iniciativnost

Inovativnost, iniciativnost
Aritmetična sredina

Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti
sprememb.

3,72
3,56

Naše storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo.
Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za
uveljavitev svojih pobud.
Napake med preskušanjem novih načinov
organizacije dela so v naši organizaciji sprejemljive.

3,28
3,12

V organizaciji se pričakuje, da predloge za
izboljšave dajejo vsi - ne le vodje.

3,4

Vir: Lasten, tabela »Inovativnost, iniciativnost« v prilogi 2.

Grafikon 11 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »inovativnost,
iniciativnost«. Zaposleni se zavedajo nujnosti sprememb v organizaciji, kar je tudi najvišje
ocenjena trditev (3,72), zato pogosto izboljšujejo in posodabljajo svoje storitve (3,56).
Nižjo oceno sta dobili trditvi o prevzemanju tveganja za uveljavitev pobud (3,28) in napak
med preskušanjem novih načinov dela (3,12). Za anketirance je delo na Centru
ustvarjalno, pestro in zanimivo. V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave
dajejo vsi, ne le njihov vodilni, meni večina anketiranih (3,4).
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Grafikon 12: Vodenje

Vodenje
Aritmetična sredina

Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na
svoje delo.

2,96

Vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje
odgovornosti za svoje delo.

3,08

V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno
vodenje.

3,16

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega
dela.

3,76

Vodje se s podrejenimi pogovarjajo o rezultatih
dela.

3,48

Vir: Lasten, tabela »Vodenje« v prilogi 2.

Grafikon 12 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »vodenje«. Dobro klimo
bo ustvarilo sodelovanje zaposlenih z vodjo, kjer si bodo medsebojno zaupali, reševali
konflikte in kjer bo delo podrejenih cenjeno.
Anketirani navajajo, da se vodje s podrejenimi pogovarjajo o rezultatih dela (3,48). Višje
so ocenili trditev, da so zaposleni samostojni pri opravljanju svojega dela (3,76), da se
odpravlja ukazovalno vodenje, jih meni večina (3,16), da vodje spodbujajo k sprejemanju
večje odgovornosti za delo, so ocenili nižje (3,08), najnižjo oceno pa je dobila trditev, da
nadrejeni sprejemajo pripombe za svoje delo (2,96).
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Grafikon 13: Organiziranost

Organiziranost
Aritmetična sredina

V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti
medsebojno uravnoteţene na vseh ravneh.

2,72

Zaposleni razumemo svoj poloţaj v poloţaj v
organizacijski shemi.

3,24

Naše vodje odločitve sprejemajo pravočasno.

3,24

V naši organizaciji so zadolţitve jasno opredeljene.

3,24

Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od
nas pričakuje pri delu.

3,56

Vir: Lasten, tabela »Organiziranost« v prilogi 2.

Grafikon 13 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »organiziranost«.
Anketiranci imajo jasno predstavo o tem, kaj se pri delu od njih pričakuje, kar je tudi
najvišje ocenjena trditev (3,56). Enako, nekoliko nižje so ocenili trditve, da vodje
pravočasno sprejemajo odločitve in zaposleni razumejo položaj v organizacijski shemi ter
da so zadolžitve jasno opredeljene (3,24).
Najnižje so ocenili medsebojno uravnoteženost pristojnosti in odgovornosti na vseh
ravneh (2,72).
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Grafikon 14: Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev

Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev
Aritmetična sredina

Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno
zastavljeni.

3,04

Cilje zaposleni sprejemamo za svoje.

3,04

Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi
drugi zaposleni.

3,08

Politika in cilji organizacije so jasni vsem
zaposlenim.
Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo
– dolgoročni razvoj obstoja in delovanja.

3,48
3,16

Vir: Lasten, tabela »Poznavanje poslanstva, vizije ter ciljev« v prilogi 2.

Grafikon 14 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »poznavanje poslanstva
in vizije ter ciljev«.
Anketiranci so najvišje ocenili trditev, da so politika in cilji organizacije jasni vsem
anketirancem (3,48). Da ima naša organizacija jasno oblikovano poslanstvo, dolgoročni
razvoj obstoja in delovanja, meni večina (3,16). Pri postavljanju ciljev poleg vodij
sodelujejo tudi drugi zaposleni (3,08). Najnižjo oceno so dodelili dvema trditvama, in sicer
da sprejemajo cilje za svoje delo (3,04) in da so cilji, ki jih morajo doseči, realno
zastavljeni (3,04).
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Grafikon 15: Strokovna usposobljenost

Strokovna usposobljenost
Aritmetična sredina

3,24

Pri usposabljanju se upoštevajoželje zaposlenih.
Organizacija zaposlenim nudijo potrebno
usposabljanje za dobro opravljanje dela.

3,36
3,4

Sistem usposabljanja je dober.
Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni
za svoje delo.

3,44
3,48

Zaposleni se učimo drug od drugega.

Vir: Lasten, tabela »Strokovna usposobljenost« v prilogi 2.

Grafikon 15 prikazuje povprečne
usposobljenost in učenje«.

vrednosti

za

trditve

o

dimenziji

»strokovna

Anketiranci so trditvi, da se največ naučijo drug od drugega, dali najvišjo oceno (3,48).
Na Centru so zaposleni usposobljeni za svoje delo (3,44). Menijo, da je sistem
usposabljanja dober (3,4). Anketiranci menijo, da jim organizacija nudi potrebno
usposabljanje za dobro opravljanje dela (3,36). Pri usposabljanju se manj upoštevajo želje
zaposlenih (3,24). Ocenili so ga z najnižjo oceno dimenzije, ker si želijo več usposabljanja
za opravljanje vsakodnevnega dela.
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Grafikon 16: Primerjalna vprašanja

Primerjalna vprašanja
Aritmetična sredina

2,6

Vodstvo sodi med bolj uspešne v Sloveniji.
Naša organizacija spada v primerjavi z drugimi
organizacijami med bolj uspešne.

3,24
3,96

Naša organizacija je učinkovita.
3,28

Vodsto je učinkovito

Vir: Lasten, tabela »Primerjalna vprašanja« v prilogi 2.

Grafikon 16 prikazuje povprečne vrednosti za trditve v primerjalnih vprašanjih. V
primerjalnih vprašanjih so v grafikonu prikazane štiri trditve. Po mnenju anketiranih je
organizacija učinkovita (3,96), prav tako pa tudi vodstvo na Centru (3,96).
Če anketiranci primerjajo svojo organizacijo z drugimi, so mnenja, da njihova
organizacija spada med bolj uspešne (3,26). Trditev, da vodstvo sodi med bolj uspešne v
Sloveniji, so ocenili nizko, z oceno 2,6.
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Grafikon 17: Dodatna vprašanja o sistemih

Dodatna vprašanja o sistemih
Aritmetična sredina

V naši organizaciji se v praksi uporablja
stimulativni del plač.

2,64

Naši vodje nam jasno razloţijo, zakaj smo dobili
stimulacijo in zakaj ne.

3,12

Moj neposredni vodja se drži stvari, ki sva se jih
jasno dogovorila.

3,84

Razumem vsebino plačilne liste in si jo lahko
razložim.

4,12

V naši organizaciji imam vsaj enkrat letno
strukturiran pogovor s svojim vodjem.

3,52

Vir: Lasten, tabela »Dodatna vprašanja o sistemih« v prilogi 2.

Grafikon 17 prikazuje povprečne vrednosti za trditve v dodatnih vprašanjih o sistemih.
Anketiranci razumejo vsebino plačilne liste in si jo lahko razložijo, to trditev so ocenili z
visoko oceno 4,12.
Prav tako se neposredni vodja vedno drži dogovorjenih stvari (3,84). Anketirani so
potrdili, da imajo vsaj enkrat letno temeljit razgovor z nadrejenim. To trditev so ocenili z
oceno 3,52. V organizaciji se uporablja stimulativni del plače, vendar bi bil namen lahko
bolje pojasnjen (3,12).
Na zadnjem mestu je z najnižjo oceno (2,64) trditev, da se v organizaciji uporablja
stimulativni del plače.
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Grafikon 18: Pripadnost organizaciji

Pripadnost organizaciji
Aritmetična sredina

Zaposlitev v naši organizaciji je varna oz.
zagotovljena.

2,44

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se
zaradi poslovnih težav znižala plača.

3,08

3,32

Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji.
Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o
njej.

3,84

Vir: Lasten, tabela »Pripadnost organizaciji« v prilogi 2.

Grafikon 18 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »pripadnost organizaciji«.
Najvišje ocenjena trditev v dimenziji je, da zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorijo
o njej (3,84).
Anketiranci so ponosni, da so zaposleni na Centru (3,32), kar je velika pohvala za Center.
Anketiranci so nižje ocenili trditev, da ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi težav
znižala plača (3,08). Trditev, da je zaposlitev v organizaciji varna oziroma zagotovljena, je
dobila najnižjo oceno 2,44.
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Grafikon 19: Razvoj kariere

Razvoj kariere
Aritmetična sredina

Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da
najboljši zasedejo najboljše poloţaje.

2,24
2,36

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike.
Zaposleni na vseh ravneh imamo realne
možnosti za napredovanje.

2,64

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem
zaposlenim

3,12

Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z
dosedanjim osebnim razvojem.

3,32

Vir: Lasten, tabela »Razvoj kariere« v prilogi 2.

Grafikon 19 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »razvoj kariere«.
Najvišje ocenjena trditev v dimenziji je, da so zaposleni zadovoljni z dosedanjim osebnim
razvojem (3,32), menijo, da jim organizacija nudi ustrezen razvoj. V organizaciji vodilni
vzgajajo svoje naslednike (2,36).
Trditev, da so kriteriji jasni vsem, so ocenili z oceno 3,12, da imajo zaposleni na vseh
ravneh realne možnosti za napredovanje, pa z nizko oceno 2,26.
Anketiranci so najnižje ocenili trditev, da imajo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo
najboljše položaje (2,24).
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Grafikon 20: Nagrajevanje

Nagrajevanje
Aritmetična sredina
Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom,
so tudi ustrezno stimulirani.

2,48

Za slabo opravljeno delo sledi
ustrezna kazen oziroma ukrep.

2,6

Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj
enakovredna ravni plač na trţišču.

2,88

Razmerja med plačami zaposlenih v
organizaciji so ustrezna.

3,08

Uspešnost se praviloma vrednoti po
dogovorjenih ciljih in standardih.

3,04

Vir: Lasten, tabela »Nagrajevanje« v prilogi 2.

Grafikon 20 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »nagrajevanje«. Najvišje
ocenjena trditev v dimenziji je, da se uspešnost vrednoti po dogovorjenih ciljih in
standardih (3,04), kar pomeni, da so uspešni le tisti zaposleni, ki dosežejo dogovorjene
načrte. Pri trditvah, ki se vežejo na plačo posameznika, so ocene nižje, razmerja med
plačami zaposlenih (3,08) in enakovredne ravni plač na tržišču (2,88). Vodstvo na plačni
sistem nima vpliva, ker jer predhodno določen s strani države.
Trditev, ki se nanaša na kazni in ukrepe, je bila ocenjena z oceno 2,6, anketiranci že
vnaprej vedo, da slabo opravljeno delo ne bo imelo za njih nikakršnih posledic in se ne
bodo trudili, da bi bilo delo v prihodnosti bolje opravljeno. Anketiranci so najnižje ocenili
trditev, da so tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, ustrezno stimulirani (2,48). Menijo
namreč, da sistem stimuliranja ni pravičen oziroma ga sploh ni. Bolj obremenjeni
zaposleni od ostalih bi morali prejeti zasluženo stimulacijo, višje plačilo.

42

Grafikon 21: Zadovoljstvo zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih
Aritmetična sredina

Zadovoljstvo z delovnimi razmerami (opremo,
prostori)

4,04
3,76

Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim

3,64

Zadovoljstvo z delom
Zadovoljstvo z vodstvom organizacije

3,6

Zadovoljstvo z delovnim časom

3,48

Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve

3,44
3,4

Zadovoljstvo z moţnostmi za izobraţevanje

3,36

Zadovoljstvo s statusom v organizaciji
2,92

Zadovoljstvo s plačo

3,92

Zadovoljstvo s sodelavci

Vir: Lasten, tabela »Zadovoljstvo zaposlenih« v prilogi 2.

Grafikon 21 prikazuje povprečne vrednosti za trditve o dimenziji »zadovoljstvo
zaposlenih«. Najvišje ocenjena trditev v dimenziji je zadovoljstvo z delovnimi razmerami v
organizaciji (4,04). Zaposleni so tudi zadovoljni s sodelavci oziroma z medsebojnimi
odnosi. To kaže na dobro medsebojno komunikacijo (3,92). Deloma zadovoljni so tudi z
neposredno nadrejenim (3,76), nezadovoljni so s plačo (2,92). Ostale trditve, kot so
zadovoljstvo z delom, vodstvom, delovnim časom, s stalnostjo zaposlitve, z možnostmi za
izobraževanje ter s statusom v organizaciji, pa so bile ocenjene s srednjo vrednostjo.
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Grafikon 22: Splošni pregled povprečnih vrednosti

Splošni pregled povprečnih vrednosti
2,64

Notranje komuniciranje in informiranje

2,74

Razvoj kariere

2,82

Nagrajevanje
Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev

3,16

Pripadnost organizaciji

3,17

Organiziranost

3,20

Primerjalna vprašanja

3,27

Vodenje

3,29

Strokovna usposobljenost

3,38

Inovativnost, iniciativnost

3,42

Dodatna vprašanja o sistemih

3,45

Notranji odnosi

3,47

Odnos do kakovosti

3,51

Motivacija in zavzetost

3,54

Zadovoljstvo zaposlenih

3,56

Vir: Lasten, tabela »Splošni pregled povprečnih vrednosti« v prilogi 2.

S pomočjo grafikona 22 prikazujem splošni pregled povprečnih vrednosti posameznih
dimenzij organizacijske klime. Vsaka dimenzija ima po pet trditev, zadovoljstvo zaposlenih
pa deset trditev. Dimenzije so prikazane od najnižje do najvišje ocenjene dimenzije.
Med najvišje ocenjenimi dimenzijami organizacijske klime (zaokroženo na 4) so:
‒ zadovoljstvo zaposlenih (3,56),
‒ motivacija in zavzetost (3,54),
‒ odnos do kakovosti (3,51).
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Med srednje ocenjenimi dimenzijami (zaokroženo na 3) so:
‒ notranji odnosi (3,47),
‒ inovativnost, iniciativnost (3,41),
‒ strokovna usposobljenost in učenje (3,38),
‒ vodenje (3,29),
‒ organiziranost (3,20),
‒ pripadnost organizaciji (3,17),
‒ poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev (3,16).
Med najnižje ocenjenimi dimenzijam (zaokroženo na 2) so:
‒ nagrajevanje (2,82),
‒ razvoj kariere(2,74),
‒ notranje komuniciranje in informiranje (2,64).
Dodatna vprašanja o sistemih so bila ocenjena s povprečno oceno 3,45, primerjalna
vprašanja pa s povprečno oceno 3,27.
Rezultati analize so pokazali, da so notranji odnosi dobri, ocenjeni s povprečno oceno 3,5.
Medsebojni odnosi so pomemben dejavnik, saj so zaposleni pogosto v stresnih situacijah,
pri čemer so jim razumevanje in dnevni pogovori s sodelavci v veliko pomoč in podporo.
Motivacija in zavzetost zaposlenih sta ocenjeni s povprečno oceno 3,54 in nista visoki. V
javni upravi ni pravega orodja, s katerim bi motivirali zaposlene. Večina zaposlenih je ob
prihodu v organizacijo visoko motivirana in zavzeta. S časom trajanja njihove zaposlitve
pa njihova zavzetost v povprečju pada. V javni upravi je namreč preveč zakonskih
regulatorjev, ki vodstvu omejujejo samostojne odločitve pri nagrajevanju zaposlenih in s
tem motiviranju zaposlenih. Edino, kar lahko vodstvo naredi pri motiviranju zaposlenih, je,
da poveča zanimanje za posamezno delo, bolj poglobljeno spoznava potek dela, s čimer bi
bilo vodstvo seznanjeno s posameznimi postopki, zahtevnostjo, ki je potrebna, in časom,
ki je potreben, da se naloga opravi. Vsekakor pa bi moralo biti vodstvo seznanjeno tudi s
količino dela, ki jo posameznik dnevno opravi. Zaposleni, ki dnevno sprejme množico
strank in telefonskih klicev, je pod hudim stresom in še kako dobro dene pohvala vodje.
To je zelo močna motivacija in naj zaposleni ve, da vodja opaža njegovo delo in ga ceni.
Premalo ljudi je zaposlenih, delovna mesta se zapirajo, novih ljudi se ne zaposluje.
Povečan obseg nalog, ki jih narekuje nova zakonodaja, je še dodatno obremenil
zaposlene, ki zaradi preobremenjenosti dobesedno izgorevajo. To so razlogi, zaradi
katerih so anketirani v Centru omenjene vrednosti ocenili s povprečno oceno in ne visoko.
Zaposleni se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela. Ocenili so jo visoko (3,76), kar
pomeni, da se zavedajo in čutijo odgovornost za dobro opravljeno delo, ki je vezano na
odnose z ljudmi. To je zelo pomemben podatek.
Zaposleni v Centru so zadovoljni z delom (oceno 3,64). Ljudje, ki delajo v Centru, se
zavedajo svojega poslanstva, to je delo s socialno ogroženim delom prebivalstva, ki nujno
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potrebujejo pomoč, ker so se znašli v socialnih stiskah. Kljub temu da so zaposleni
nezadovoljni s plačo in je motivacija za delo relativno nizka, je njihov odnos do dela in
socialno ogroženih pohvalen.
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5 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJSKE KLIME

Iz rezultatov, pridobljenih na podlagi analize, je razvidno, da so v organizaciji slabše
ocenjene dimenzije: notranje komuniciranje in informiranje, razvoj kariere in
nagrajevanje.
Komunikacija je v vsakdanjem življenju izrednega pomena, prav tako tudi med
zaposlenimi. V službi preživimo vsaj tretjino svojega življenja in s komunikacijo
vzpostavljamo medsebojne odnose. Od nas samih je odvisno, koliko smo pripravljeni
narediti za to, da bo sodelovanje in komuniciranje z našimi sodelavci kakovostnejše.
Pomanjkanje informacij med zaposlenimi sproži govorice, te pa ljudi odvrnejo od dela.
K izboljšanju notranjega komuniciranja bi prispevali redni delovni sestanki, ki omogočajo
sprotno reševanje problemov, obenem pa, da vodja posreduje novosti in informacije glede
dogajanja v drugih enotah.
Zaposleni v javni upravi se ves čas srečujejo z novo informacijsko tehnologijo in z vedno
znova spreminjajočo se zakonodajo. Pridobivanje znanja se ne konča s pridobljeno
diplomo, temveč se nadaljuje. Možnosti razvoja morajo biti enake za vse zaposlene,
hitrost razvoja pa prilagojena vsakemu posamezniku posebej. Če bo dobro poskrbljeno za
njihov karierni, osebni in strokovni razvoj, bodo zaposleni zadovoljnejši. Vodja bi se z
vsakim posameznikom posebej moral pogovoriti, ga spodbuditi, da mu zaposleni pove
svoje načrte in pričakovanja. Dogovor bi bil sklenjen v pisni obliki. Mogoče bi na Centru
lahko uvedli osebni pogovor med vodjo in zaposlenim na pol leta. Sedaj jih izvajajo na
eno leto. V pogovoru bi vodja od posameznika izvedel njegova stališča, poglede in načrte,
hkrati pa bi ga lahko spodbudil in usmeril njegov osebni razvoj.
Stalno učenje naj bo pogoj za napredovanje. Zaposleni na Centru pričakujejo, da se
organizira ustrezne programe in izobraževanja, pri tem pa naj se upoštevajo želje
zaposlenih. Pri vsakem delu z ljudmi je potrebno nenehno usposabljanje za pridobivanje
novih in zahtevnejših teoretičnih in praktičnih znanj, strokovno izobraževanje in
usposabljanje za posamezna področja dela.
Zaposlenim morajo biti jasna merila nagrajevanja, zato jih je treba z njimi seznaniti in jim
razložiti kriterije, po katerih se jim določa plača. Predlagam, da se to vsakemu
posamezniku razloži na letnem razgovoru.
Večina zaposlenih je ob prihodu v organizacijo visoko motivirana in zavzeta. S časom
trajanja njihove zaposlitve pa njihova zavzetost pada. Plačni sistem mora biti pravičen,
zaposlenim mora dodeliti plačo glede na njihov prispevek, pristojnost, odgovornost,
zmožnost, izkušnje, uspešnost. Nadpovprečne dosežke in dobro opravljeno delo je treba
nagraditi, če ni drugih možnosti, s pohvalami in priznanji za dobro opravljeno delo.

47

S čustvenega vidika je delo na Centru zelo stresno in utrujajoče. Predpostavlja se, da bi
zaposleni zapustili organizacijo le zato, da bi se rešili tega bremena. Najbolje bi bilo, da bi
pri reševanju težjih primerov delovali v timu ali skupini, kjer bi imeli medsebojno podporo.
Timsko delo spodbuja prizadevnost, ustvarjalnost in omogoča kar največjo delovno
učinkovitost. Vodja naj vsem zaposlenim prikazuje pomembnost in koristi njihovega dela.
Priporočljivo bi bilo razmisliti tudi o uvedbi novih aktivnosti, s katerimi bi izboljšali
pripadnost organizaciji, posledično pa bi pozitivno vplivale tudi na druge dimenzije, kot so
notranji odnosi, vodenje, motivacija in zavzetost.
Pripadnost organizaciji se razvije na osnovi dobre klime in zadovoljstva zaposlenih. Le
zadovoljni zaposleni so lojalni in čutijo pripadnost organizaciji. To za organizacijo v težkih
časih pomeni višjo stopnjo zanesljivosti, dolgoročno sodelovanje in varovanje poslovnih
skrivnosti.
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6 ZAKLJUČEK

Organizacijska klima označuje trenutno stanje v razpoloženju zaposlenih. Označuje
organizacijsko vzdušje, ki ga ustvarjajo vsi člani organizacije preko običajev in svojega
načina ravnanja.
Na organizacijsko klimo vplivajo številni dejavniki – od notranjih odnosov, komuniciranja
in informiranja, načina vodenja, načina motiviranja, modela organiziranosti, ciljev
organizacije, usposobljenosti zaposlenih, sistema nagrajevanja do dela in delovnih razmer.
Na zadovoljstvo zaposlenih prav tako vpliva veliko drugih dejavnikov, kot so delo, delovni
pogoji, možnosti napredovanja in izobraževanja, stil vodenja, višina plače, zadovoljstvo s
sodelavci.
Na klimo lahko vplivajo vsi zaposleni v organizaciji, kakor tudi klima vpliva na vse
zaposlene v tej organizaciji. Vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, na počutje na delovnem
mestu, na njihov razvoj, na motiviranost za delo, na pripadnost organizaciji, na
pripravljenost za izobraževanje, na način komuniciranja s sodelavci in posredno na njihovo
zdravje.
Na centre za socialno delo je v času, ko je socialno-ekonomski položaj večine prebivalstva
vse slabši, pritisk veliko večji, kot je bil do sedaj. Finančne stiske prebivalstva so vse večje
in bolj pogoste. Na centre za socialno delo se vse več ljudi obrača po pomoč, ker sami ne
vidijo več rešitve za svojo situacijo. Ker se njihova pričakovanja razhajajo od kasneje
pridobljenih pravic, saj so pravice za socialno ogrožene absolutno prenizke in običajno ne
omogočajo niti preživetja, so njihovi odzivi vse pogosteje verbalno nasilni, včasih pa jih
spremlja še fizično nasilje. Zaposlenim na centrih za socialno delo je treba zagotoviti
varno delo, prav tako pa tudi socialno ogroženim zagotoviti človeka vredno življenje in ne
le ubožno preživetje.
Na Centru se zavedajo, da se počutje zaposlenih pozna pri delu. Zaposleni so vsak dan
bolj pod pritiskom, dnevno sprejmejo množico strank in veliko telefonskih klicev, s tem pa
so izpostavljeni vse hujšemu stresu. Premalo je zaposlenih, delovna mesta se zapirajo,
novih zaposlenih se ne zaposluje. Povečan obseg nalog, ki jih narekuje nova zakonodaja,
je še dodatno obremenil zaposlene, ki zaradi preobremenjenosti dobesedno izgorevajo.
V diplomski nalogi sem ugotavljala organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih na
Centru. S pomočjo anketnega vprašalnika sem pridobila podatke, rezultate pa sem
predstavila v grafikonih. Analiza organizacijske klime je pokazala dobre rezultate, obenem
pa je odkrila, da so v organizaciji še možnosti za izboljšavo. Organizacijsko klimo moramo
analizirati, načrtovati in usmerjati. Raziskava je pokazala, da so zaposleni zadovoljni z
delovno opremo in prostori, da v organizaciji vladajo dobri notranji odnosi, da se zaposleni
med seboj razumejo, da so zadovoljni z neposredno nadrejenimi, da radi opravljajo svoje
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delo in so za delo zavzeti. Zaposleni so zadovoljni z vodstvom organizacije, zadovoljni so z
delovnim časom. Zadovoljstvo pa je nekoliko nižje pri možnostih za izobraževanje in s
statusom v organizaciji.
Rezultati analize kažejo, da so zaposleni najmanj zadovoljni s plačo, vendar pa plača ni
edina motivacija, ki jo zaposleni pričakujejo od organizacije. Obstaja še veliko
nematerialnih oblik nagrajevanja, ki se jih vodja lahko poslužuje.
Pomembno je samospoštovanje in spoštovanje drugih. Ljudje se radi čutimo koristne, zato
se mora vodja truditi, da ustvari okolje, v katerem se bodo zaposleni dobro počutili. Vodja
mora ohranjati letne razgovore z vsaki zaposlenim posebej, da lahko ugotovi, kaj
posameznik želi, pričakuje in potrebuje. Vsak posameznik pa bo tako najbolje usmerjen.
Vse to bo pozitivno vplivalo na zadovoljstvo zaposlenih in na delo organizacije.
Zelo pomembni so tudi osebni dnevni pogovori vodje s sodelavci. Dober odnos z vodjo je
zelo pomemben, saj lahko s poslušanjem, razumevanjem, s podporo zaposlenemu daje
moč pri premagovanju vsakodnevnih napetosti. Vodja naj bo vedno dostopen za svoje
zaposlene in pripravljen pomagati.
Vodja ima veliko vlogo pri spremljanju in razvoju klime v organizaciji, zato naj opravlja
redno merjenje organizacijske klime z anketnim vprašalnikom, jo spremlja, pravočasno
ukrepa in o vsem obvešča zaposlene.

50

LITERATURA IN VIRI

Literatura
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒

Brejc, Miha (2000). Ljudje in organizacija v javni upravi. Visoka upravna šola,
Ljubljana.
Center za socialno delo Postojna (2012). Poslovno poročilo za leto 2011. Center za
socialno delo Postojna, Postojna
Fatur, Peter, Likar, Borut (2009). Ustvarjalnost zaposlenih za inovativnost podjetja.
Fakulteta za management, Koper.
Gostiša, Mato (1996). Participativni management: sodobna teorija in praksa
organizacijske udeležbe zaposlenih v svetu in pri nas. ČZP Enotnost in Studio
Participatis, Ljubljana.
Ivanko, Štefan (2000). Strukture in procesi v organizaciji. Visoka upravna šola,
Ljubljana.
Ivanko, Štefan (2008). Temelji organizacije. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
Ivanko, Štefan, Stare, Janez (2007). Organizacijsko vedenje. Fakulteta za upravo,
Ljubljana.
Kern Pipan, Karmen (2006). In vendar se premika. Strokovna revija za ravnanje ljudi
pri delu. 4, št. 11, str. 3.
Klinar, Igor (2006). Sistem plač v javnem sektorju, s poudarkom na plačah
funkcionarjev in direktorjev. GV Založba, Ljubljana.
Levine, Stuart R., Crom, Michael A. (2000) Kako uspešno vodimo ljudi. Založba
mladinska knjiga, Ljubljana.
Lipičnik, Bogdan (1996). Človeški viri in ravnanje z ljudmi. Ekonomska fakulteta,
Ljubljana.
Lipičnik, Bogdan (1998). Ravnanje z ljudmi pri delu (Human Resources Management).
Gospodarski vestnik, Ljubljana.
Lipičnik, Bogdan (2003). Organizacija podjetja. Ekonomska fakulteta, Ljubljana.
Mesiti, Pat (2003). Povežite se z ljudmi! Načela, praksa in portret voditeljstva v 21.
stoletju. Amallietti & Amalietti, Ljubljana.
Mihalič, Renata (2008). Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. Miharič in
Partner, Škofja Loka.
Možina, Stane, Kavčič, Bogdan, Tavčar, Mitja I., Pučko, Danijel, Ivanko, Štefan,
Lipičnik Bogdan, Gričar Jože, Repovž Leon, Vizjak Andrej, Vahčič Aleš, Rus Veljko,
Bohinc, Rado (1994). Management. Didakta, Radovljica.
Možina, Stane (2002). Management kadrovskih virov. Fakulteta za družbene vede,
Ljubljana.
Možina, Stane, Rozman, Rudi, Tavčar, Mitja I., Pučko, Danijel, Ivanko, Štefan, Lipičnik,
Bogdan, Gričar, Jože, Glas, Miroslav, Kralj, Janko, Tekavčič, Metka, Dimovski, Vlado,
Kovač, Bogomir (2002). Management: nova znanja za uspeh. Didakta, Radovljica.

51

‒
‒
‒
‒

Pečar, Zdravko (2001). Management v javnem sektorju. Visoka upravna šola,
Ljubljana.
Pogačnik, Vid (1997). Lestvice delovne motivacije. Produktivnost, d. o. o., Ljubljana.
Stare, Janez, Seljak, Janko (2006) Vodenje ljudi v upravi: Povezanost osebnostnega
potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja. Fakulteta za upravo, Ljubljana.
Zadel, Aleksander (2006). Med zadovoljstvom in konkurenčnostjo javnih uslužbencev.
Strokovna revija za ravnanje ljudi pri delu. 4, št. 11, str. 6.

VIRI
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒

‒

‒
‒

(1991). Zakon o zavodih (ZZ). Ur. list, št. 12/1991.
(2006). Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–
2010/ReNPSV06-10/. Ur. list RS, št. 39/2006.
(2007). Zakon o socialnem varstvu (ZSV). Ur. list RS, št. 3/2007.
(2009). Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) Ur. list RS št. 108/2009.
Anketa, izvedena v izbrani organizaciji v januarju 2013.
Aktiva (2013). Nezadovoljstva na delovnem mestu je vse več. Privzeto 20. 1. 2013 iz
http://www.aktiv.si/vsebine/Nezadovoljstva_na_delovnem_mestu_je_vse_ve%C4%8D
_?id=5092
Biro praxis, d. o. o. (2012). Organizacijska klima. Privzeto 19. 1. 2013 iz
http://www.biro-praxis.si/dognanja-po-10-letih-projekta-siok.html
BV Consulto, d. o. o. (2013). Vodenje in motiviranje. Privzeto 22. 4. 2013 iz
http://www.bv-consulto.si/Vodenje.htm
Družba Dialogos (2013). Sistemi nagrajevanja zaposlenih: Zakaj denar (ne) deluje
več? Privzeto 12. 3. 2013 iz http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/sistemi-nagraje
vanja-zaposlenih/
Gospodarska zbornica Slovenije (2004). Organizacijska klima v Sloveniji, poročilo za
leto 2003. Privzeto 13. 3. 2013 iz http://lebinca.com/projekt/porocilo_2003_
klima_podjetje.pdf
Moj mentor, d. o. o. (2013). Zavzeti in motivirani zaposleni. Privzeto 12. 3. 2013 iz
http://www.moj-mentor.si/zavzeti-motivirani-zaposleni.html
Musek Lešnik, Kristjan (2013). Pomen klime (organizacijske) v podjetju. Privzeto 20. 2.
2012 iz http://www.ipsos.si/web-data/Templates/menu-podjetje-klima.html

52

PRILOGE

Priloga 1: Anketni vprašalnik
Vprašalnik za ugotavljanje organizacijske klime
in zadovoljstva zaposlenih
na Centru za socialno delo

Spoštovani!

S tem vprašalnikom želim ugotoviti, kako se zaposleni počutijo na Centru za socialno delo
Postojna ter kako vidijo njegove prednosti in tudi slabosti. Vprašalnik je del moje diplomske
naloge na Fakulteti za upravo Ljubljana in mi bo v pomoč pri analizi organizacijske klime.
V vprašalniku so navedene trditve, ki opisujejo različne vidike organizacije in njenega
delovanja. Prosim vas, da vsako trditev preberete in ocenite, ali velja za našo organizacijo.
Trditve se ocenjujejo z ocenami od 1 do 5. Ocenjujete tako, da obkrožite ustrezno številko
na desni strani trditve. Ocenjujte tekoče, ne zadržujte se predolgo pri posameznih trditvah.
Najbliže resnici je navadno prva misel, ki se vam porodi, ko preberete trditev.
Anketa je anonimna, rezultati bodo uporabljeni za prikaz celovite slike, ne za ocenjevanje
pogledov posameznikov. Seveda pa je to vaša priložnost, da izrazite svoje resnično mnenje
in tako prispevate k naporom za izboljšave.
Hvala za vaše sodelovanje!

Ingrid Inocente
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Prosim vas, da s pomočjo navedene lestvice izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s posameznimi
trditvami. Pri tem imejte v mislih Center za socialno delo Postojna, kolikor ga poznate.
1

2

Nikakor se ne
strinjam

Delno se
strinjam

3

4

5

Niti se ne strinjam,
niti ne nasprotujem

V veliki meri
se strinjam

Popolnoma
se strinjam

1.

Naša organizacija ima velik ugled v okolju.

1

2

3

4

5

2.

Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno zastavljeni.

1

2

3

4

5

3.

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4.
5.

Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razvoj obstoja
in delovanja.
Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih.

1

2

3

4

5

6.

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim.

1

2

3

4

5

7.

Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo.

1

2

3

4

5

8.

Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb.

1

2

3

4

5

9.

Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti.

1

2

3

4

5

10.

Vodstvo je učinkovito.

1

2

3

4

5

11.

Politika in cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim.

1

2

3

4

5

12.

Vodstvo zaposlenim posreduje informacije na razumljiv način.

1

2

3

4

5

13. V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne
uspešnosti.
14. Druge sodelavce in oddelke obravnavamo enako kot uporabnike storitev.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

15.

V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo.

1

2

3

4

5

16.

V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev .

1

2

3

4

5

Zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih težav
znižala plača.
18. Konflikte rešujemo v skupno korist.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

19.

V naši organizaciji se v praksi uporablja stimulativni del plač.

1

2

3

4

5

20.

Pri usposabljanju se upoštevajo želje zaposlenih.

1

2

3

4

5

V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na
vseh ravneh.
22. Vodje se s podrejenimi pogovarjajo o rezultatih dela.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

23.

V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi – ne le vodje.

1

2

3

4

5

24.

Zaposleni se učimo drug od drugega.

1

2

3

4

5

25.

Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna kazen oziroma ukrep.

1

2

3

4

5

26.

Vodstvo sodi med bolj uspešne v Sloveniji.

1

2

3

4

5

27.

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike.

1

2

3

4

5

28.

Naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti.

1

2

3

4

5

29.

Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo.

17.

21.

1

2

3

4

5

Naša organizacija spada v primerjavi z drugimi organizacijami med bolj
uspešne.
31. Naše vodje odločitve sprejemajo pravočasno.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

32. Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše
položaje.
33. Zaposlitev v naši organizaciji je varna oz. zagotovljena.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

34.

O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj informacij.

1

2

3

4

5

35.

Vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo.

1

2

3

4

5

30.
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36.

Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji.

1

2

3

4

5

37.

Sodelavci drug drugemu zaupamo.

1

2

3

4

5

38. V naši organizaciji imam vsaj enkrat letno strukturiran pogovor s svojim nadrejenim.

1

2

3

4

5

39. V naši organizaciji so zadolžitve jasno opredeljene.

1

2

3

4

5

40. Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela. 1

2

3

4

5

41. Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi ustrezno stimulirani.

1

2

3

4

5

42. Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi drugi zaposleni.

1

2

3

4

5

43. Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski shemi.

1

2

3

4

5

44. Zaposleni cilje sprejemamo za svoje.

1

2

3

4

5

45. Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost svojega dela.

1

2

3

4

5

46. V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje.

1

2

3

4

5

47. Zaposleni na vseh ravneh imamo realne možnosti za napredovanje.

1

2

3

4

5

48.

1

2

3

4

5

49. Naši vodje nam jasno razložijo, zakaj smo dobili stimulacijo in zakaj ne.

1

2

3

4

5

50. Naša organizacija je učinkovita.

1

2

3

4

5

51. Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud.

1

2

3

4

5

52. Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem.

1

2

3

4

5

Napake med preskušanjem novih načinov organizacije dela so v naši organizaciji sprejemljive.

53. Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela.

1

2

3

4

5

54. Naše storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo.

1

2

3

4

5

55. Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pričakuje pri delu.

1

2

3

4

5

56.

1

2

3

4

5

57. Razumem vsebino plačilne liste in si jo lahko razložim.

1

2

3

4

5

58. Odnosi med zaposlenimi so dobri.

1

2

3

4

5

59. Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej.

1

2

3

4

5

60. Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni plač na tržišču.

1

2

3

4

5

61. Delovni sestanki so redni.

1

2

3

4

5

62. Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo.

1

2

3

4

5

63. V naši organizaciji smo pripravljeni na dodatni napor, kadar se to pri delu zahteva.

1

2

3

4

5

64. V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kakor pa tekmujemo.

1

2

3

4

5

65. Moj neposredni vodja se drži stvari, ki sva se jih jasno dogovorila.

1

2

3

4

5

66. Kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni.

1

2

3

4

5

67. Razmerja med plačami zaposlenih v organizaciji so ustrezna.

1

2

3

4

5

68. Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen.

1

2

3

4

5

69. Sistem usposabljanja je dober.

1

2

3

4

5

V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in enakopravno.
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Zadovoljstvo pri delu

Naslednja vprašanja se nanašajo na vaše osebno zadovoljstvo pri delu. Ocenite vsak vidik zadovoljstva,
tako da ob njem obkrožite eno od številk na spodnji lestvici od 1 do 5.

1
Zelo
nezadovoljen/na

2
Nezadovoljen/na

3
Srednje
zadovoljen/na

4
Zadovoljen/na

5
Zelo
zadovoljen/na

Stopnja zadovoljstva

ZADOVOLJSTVO …
70.

… z delom

1

2

3

4

5

71.

… z vodstvom organizacije

1

2

3

4

5

72.

… s sodelavci

1

2

3

4

5

73.

… z neposredno nadrejenim

1

2

3

4

5

74.

… z možnostmi za napredovanje

1

2

3

4

5

75.

… s plačo

1

2

3

4

5

76.

… s statusom v organizaciji

1

2

3

4

5

77.

… z delovnimi razmerami (opremo, prostori)

1

2

3

4

5

78.

… z možnostmi za izobraževanje

1

2

3

4

5

79.

… s stalnostjo zaposlitve

1

2

3

4

5

80.

… z delovnim časom

1

2

3

4

5

Podatki o anketirancu/ki
Prosim, da ustrezno obkrožite pri spodnjih podatkih.

81. Spol

1.

Moški.

2.

Ženski.

82. Položaj v organizaciji

1.

Vodstveni oz. vodilni delavec (vodja
oddelka, službe, tima itd.).

2.

Strokovni delavec.

3.

Tehnični, administrativni in drugi delavci.

83. Delovna doba v organizaciji

1.

Do 2 leti.

2.

Od 2 do 5 let.

3.

Od 5 do 10 let.

4.

Od 10 do 20let.

5.

Več kot 20 let.
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84. Starost

1.

Do 30 let.

2.

Od 30 do 40 let.

3.

Od 40 do 50 let.

4.

50 let in več.

85. Stopnja izobrazbe

1.

Dveletna srednja šola ali manj.

2.

Poklicna šola.

3.

Srednja šola.

4.

Višja šola.

5.

Visoka in več.

86. Komentarji, predlogi
_____________________________________________________________________
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Priloga 2: Rezultati anketnega vprašalnika
Notranji odnosi
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3
Niti se ne
Nikakor se Delno
strin., niti
ne
se
ne nasprostrinjam
strinjam tujem

4

5

V
veliki
meri
se Popolnoma
strinjam
se strinjam

Aritmetična
sredina

Modus

64. V naši organizaciji med seboj mnogo
bolj sodelujemo kakor pa tekmujemo.
1

1

6

10

7

3,84

4

58. Odnosi med zaposlenimi so dobri.

3

3

6

8

5

3,36

4

18. Konflikte rešujemo v skupno korist

3

3

7

5

7

3,40

4

16. V naši organizaciji cenimo delo svojih
sodelavcev.
2

4

7

7

5

3,36

4

37. Sodelavci drug drugemu zaupamo.

7

5

6

6

3,4

2

3,472

4

2

Notranji odnosi

Motivacija in zavzetost
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3
Niti se ne
strin., niti
Nikakor se Delno
ne nasprone
se
strinjam
strinjam tujem

4

5

V
veliki
meri
se Popolnoma
strinjam
se strinjam

Aritmetična
sredina
Modus

63. V naši organizaciji smo pripravljeni na
dodatni napor, kadar se to pri delu
zahteva.
1

3

3

9

9

3,88

5

29. Zaposleni v naši organizaciji smo
zavzeti za svoje delo.

5

6

10

4

3,52

4

15. V naši organizaciji vodje cenijo dobro
opravljeno delo.
2

4

6

6

7

3,48

5

2

5

10

5

3,48

4

4

11

7

3

3,36
3,544

3
4

68. Dober delovni rezultat se v naši
organizaciji hitro opazi in je pohvaljen.
3
13.
V
naši
organizaciji
so
postavljene
zelo
visoke
zahteve
glede delovne uspešnosti
Motivacija in zavzetost
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Odnos do kakovosti
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3

4

5

Niti se ne
strin., niti V
veliki
Nikakor se Delno
ne naspro- meri
se Popolnoma
ne
se
strinjam
se strinjam
strinjam
strinjam tujem

Aritmetična
sredina
Modus

45. Zaposleni se čutimo odgovorne za
kakovost svojega dela.

4

4

11

6

3,76

5

9. Zaposleni po svoji moči prispevamo k
doseganju standardov kakovosti.

2

4

11

8

4

4

2

5

10

6

3,64

4

4

9

6

3

3,08

3

5

8

8

2

3,08
3,51

4
4

66. Kakovost dela in količina sta pri nas
enako pomembni.
2
28. Naši oddelki ima jasno zastavljene
standarde in cilje kakovosti.
3
14.
Druge
sodelavce
in
oddelke
obravnavamo
enako
kot
uporabnike
storitev.
1
Odnos do kakovosti

Notranje komuniciranje in informiranje
Frekvenčna porazdelitev
1

61. Delovni sestanki so redni.

2

3

Niti se ne
strin., niti
Nikakor se Delno
ne nasprone
se
strinjam
strinjam tujem
3
7
6

4

5

V
veliki
meri
se Popolnoma
strinjam
se strinjam
5
4

Aritmetična
sredina
3

Modus
2

56. V naši organizaciji se vodje in
sodelavci
pogovarjamo
sproščeno,
3
prijateljsko in enakopravno.

4

3

8

7

3,48

4

12. Vodstvo posreduje informacije
zaposlenim na razumljiv način.
2

4

4

10

5

3,48

4

53. Naši nadrejeni nam dajejo dovolj
informacij za dobro opravljanje našega
dela.
2

4

6

6

7

3,48

5

3

11

5

1

2,76
2,64

3
4

34. O tem, kaj se dogaja v drugih enotah,
dobimo dovolj informacij.
5
Notranje komuniciranje in informiranje
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Inovativnost, iniciativnost
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3

4

5

Niti se ne
strin., niti V
veliki
Nikakor se Delno
ne naspro- meri
se Popolnoma
ne
se
strinjam
se strinjam
strinjam
strinjam tujem
23. V organizaciji se
pričakuje, da
predloge za izboljšave dajejo vsi - ne le
vodje.
3
8. Zaposleni v naši organizaciji se
zavedamo nujnosti sprememb.
2
54. Naše storitve stalno izboljšujemo in
posodabljamo.
1

Aritmetična
sredina

Modus

3

3

8

7

3,4

4

2

4

10

7

3,72

5

2

9

8

5

3,56

3

51. Zaposleni smo pripravljeni prevzeti
tveganje za uveljavitev svojih pobud.
3

4

4

11

3

3,28

4

48. Napake med preskušanjem novih
načinov organizacije dela so v naši
organizaciji sprejemljive.
2

5

8

8

2

3,12

4

3,42

4

V
veliki
meri
se Popolnoma
strinjam
se strinjam

Aritmetična
sredina

Modus

Inovativnost, iniciativnost

Vodenje
Frekvenčna porazdelitev
1

3
Niti se ne
strin., niti
Nikakor se Delno
ne nasprone
se
strinjam
strinjam tujem
22. Vodje se s podrejenimi pogovarjajo o
rezultatih dela.
2

2

4

5

4

6

6

7

3,48

5

4

2

7

10

3,76

5

4

9

6

3

3,08

3

4

2

9

6

4

3,16

3

5

3

7

8

2

3. Zaposleni smo samostojni pri
opravljanju svojega dela.
2
35. Vodje nas spodbujajo k sprejemanju
večje odgovornosti za svoje delo.
3
46. V naši organizaciji
ukazovalno vodenje.

odpravljamo

7. Nadrejeni sprejemajo
pripombe na svoje delo.

utemeljene

Vodenje

60

2,96

4

3,288

4

Organiziranost
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3

4

5

Niti se ne
strin., niti V
veliki
Nikakor se Delno
ne naspro- meri
se Popolnoma
ne
se
strinjam
se strinjam
strinjam
strinjam tujem

Aritmetična
sredina

Modus

55. Zaposleni imamo jasno predstavo o
tem, kaj se od nas pričakuje pri delu.
3

1

7

7

7

3,56

4

30. V naši organizaciji so zadolžitve jasno
opredeljene.
1

4

9

10

1

3,24

4

31. Naše vodje odločitve sprejemajo
pravočasno.
2

3

10

7

3

3,24

3

4

8

8

3

3,24

4

6

7

5

2

2,72
3,2

3
4

4

5

Aritmetična
sredina

Modus

43. Zaposleni razumemo svoj položaj v
položaj v organizacijski shemi.
2
21. V organizaciji so pristojnosti in
odgovornosti medsebojno uravnotežene
na vseh ravneh.
5
Organiziranost

Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3

Niti se ne
strin., niti V
veliki
Nikakor se Delno
ne naspro- meri
se Popolnoma
ne
se
strinjam
se strinjam
strinjam
strinjam tujem
4. Naša organizacija ima jasno oblikovano
poslanstvo – dolgoročni razvoj obstoja in
delovanja.
1
11. Politika in cilji organizacije so jasni
vsem zaposlenim.
42. Pri postavljanju ciljev poleg vodij
sodelujemo tudi drugi zaposleni.
2
44. Cilje zaposleni sprejemamo za svoje.
6
2. Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so
realno zastavljeni.
4

7

6

9

2

3,16

4

4

9

8

4

3,48

3

6

7

8

2

3,08

4

2

5

9

3

3,04

4

5

7

4

5

Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev

61

3,04

3

3,16

4

Strokovna usposobljenost
Frekvenčna porazdelitev
1

24. Zaposleni se učimo drug od drugega.

2

3

Niti se ne
strin., niti
Nikakor se Delno
ne nasprone
se
strinjam
strinjam tujem
2
3
6

4

5

V
veliki
meri
se Popolnoma
strinjam
se strinjam
9
5

Aritmetična
sredina
3,48

Modus
4

62. Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so
usposobljeni za svoje delo.
2
40. Organizacija zaposlenim nudijo
potrebno
usposabljanje
za
dobro
opravljanje dela.
2

4

7

5

7

3,44

4

4

6

9

4

3,36

4

20. Pri usposabljanju se upoštevajo želje
zaposlenih.
3
69. Sistem usposabljanja je dober.
3

4
3

5
7

10
5

3
7

3,24
3,4

4
4

3,384

4

Strokovna usposobljenost

Primerjalna vprašanja
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3

4

5

Niti se ne
strin., niti V
veliki
Nikakor se Delno
ne naspro- meri
se Popolnoma
ne
se
strinjam
se strinjam
strinjam
strinjam tujem

Aritmetična
sredina

Modus

Vodstvo je učinkovito

2

50. Naša organizacija je učinkovita.

1

5

6

8

4

3,28

4

12

7

5

3,96

3

3,24

3

30. Naša organizacija spada v primerjavi z
drugimi organizacijami med bolj uspešne. 2

5

8

5

5

26. Vodstvo sodi med bolj uspešne v
Sloveniji.
8

3

8

3

3

Primerjalna vprašanja

62

2,6

3

3,27

3

Dodatna vprašanja o sistemih
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3

4

5

Niti se ne
Nikakor se Delno
strin., niti V
veliki
ne
se
ne naspro- meri
se Popolnoma
strinjam
strinjam tujem
strinjam
se strinjam
38. V naši organizaciji imam vsaj enkrat
letno strukturiran pogovor s svojim
vodjem.
1
65. Moj neposredni vodja se drži stvari, ki
sva se jih jasno dogovorila.
3
57. Razumem vsebino plačilne liste in si
jo lahko razložim.
3
49. Naši vodje nam jasno razložijo, zakaj
smo dobili stimulacijo in zakaj ne.
3
19. V naši organizaciji se v praksi
uporablja stimulativni del plač.
8
Dodatna vprašanja o sistemih

Aritmetična
sredina

Modus

5

7

4

8

3,52

4

2

4

7

9

3,84

5

2

5

9

6

4,12

4

5

8

4

5

3,12

3

5

8

2

2

2,64
3,45

3
4

4

5

Aritmetična
sredina

Modus

Pripadnost organizaciji
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3

Niti se ne
strin., niti V
veliki
Nikakor se Delno
ne naspro- meri
se Popolnoma
ne
se
strinjam
se strinjam
strinjam
strinjam tujem
59. Zaposleni zunaj organizacije pozitivno
govorimo o njej.
1
36. Ponosni smo, da smo zaposleni v naši
organizaciji.
4

1

6

10

7

3,84

4

2

7

6

6

3,32

3

33. Zaposlitev v naši organizaciji je varna
oz. zagotovljena.
6

6

9

4

2,44

3

17. Zaposleni ne bi zapustili organizacije,
če bi se zaradi poslovnih težav znižala
plača.
3

5

8

5

Pripadnost organizaciji

63

4

3,08

3

3,17

3

Razvoj kariere
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3

4

5

Niti se ne
Nikakor se Delno
strin., niti V
veliki
ne
se
ne naspro- meri
se Popolnoma
strinjam
strinjam tujem
strinjam
se strinjam

Aritmetična
sredina

Modus

52. Zaposleni v naši organizaciji smo
zadovoljni
z
dosedanjim
osebnim
razvojem.
2

3

9

7

4

3,32

3

27. Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike.

7

6

5

5

1

2,36

1

6. Kriteriji za napredovanje so jasni vsem
zaposlenim
4

3

9

4

5

3,12

3

5

6

8

2,64

4

5

10

2

2,24
2,74

3
3

Aritmetična
sredina

Modus

47. Zaposleni na vseh ravneh imamo
realne možnosti za napredovanje.
6
32. Imamo sistem napredovanja, ki
omogoča, da najboljši zasedejo najboljše
položaje.
8
Razvoj kariere

Nagrajevanje
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3

4

5

Niti se ne
strin., niti V
veliki
Nikakor se Delno
ne naspro- meri
se Popolnoma
ne
se
strinjam
se strinjam
strinjam
strinjam tujem
5. Uspešnost se praviloma vrednoti po
dogovorjenih ciljih in standardih.
5
60. Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj
enakovredna ravni plač na tržišču.
5

2

8

7

3

3,04

3

5

6

6

3

2,88

4

67. Razmerja med plačami zaposlenih v
organizaciji so ustrezna.
4

4

6

8

3

3,08

4

9

7

3

2

2,6

2

6

5

7

25. Za slabo opravljeno delo sledi
ustrezna kazen oziroma ukrep.
4
41. Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom,
so tudi ustrezno stimulirani.
7
Nagrajevanje

64

2,48

4

2,82

3

Zadovoljstvo zaposlenih
Frekvenčna porazdelitev
1

2

3

Niti se ne
Nikakor se Delno
strin., niti
ne
se
ne nasprostrinjam
strinjam tujem
2
7

72. Zadovoljstvo s sodelavci
80. Zadovoljstvo z delovnim časom
73.
Zadovoljstvo
nadrejenim

z

3

4

5

V
veliki
meri
se Popolnoma
strinjam
se strinjam
7
9

Aritmetična
sredina
3,92

Modus
5

7

3,48

5

15

neposredno
2

2

4

9

8

3,76

4

71. Zadovoljstvo z vodstvom organizacije

2

3

5

8

7

3,6

4

76. Zadovoljstvo s statusom v organizaciji
70. Zadovoljstvo z delom

1

4
3

10
7

9
7

2
7

3,36
3,64

3
4

79. Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve

1

4

8

7

5

3,44

3

2

4

10

9

4,04

4

4
9

7
8

10
5

3
2

3,4
2,92

4
3

3,56

4

77. Zadovoljstvo z delovnimi razmerami
(opremo, prostori)
78. Zadovoljstvo z možnostmi
izobraževanje
75. Zadovoljstvo s plačo

za
1
1

Zadovoljstvo zaposlenih

65

