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1. UVOD 

V oddelku s tehni�nega podro�ja - oddelku Razvoja podjetja je prišlo do odhajanja novo 

zaposlenih mlajših delavcev, ki so komaj leto ali dve po zaposlitvi odšli v druga podjetja. V 

dvoletnem obdobju, ko so bili zaposleni v obravnavanem podjetju, so se vpeljali v teko�e 

delo in za�eli samostojno izvajati delovne naloge. S tem njihovim prispevkom se je delo 

porazdelilo na vse sodelavce, kar je imelo za posledico bolj kakovostno opravljene naloge v 

�asovno zahtevanih rokih. �ez �as so delavci zaporedoma odšli. Nastale so vrzeli, ki so jih 

morali ostali sodelavci zapolniti. Zgodilo se je ravno obratno kot prej: preostali delavci so 

dobili dodatne zadolžitve, naloge so se jim kopi�ile, nastala je zmeda pri zadolžitvah in 

odgovornostih, kakovost dela je padla. 

Za raziskavo prakti�nih vplivov dejavnikov na delovne vrednote, zadovoljstvo in po�utje pri 

delu, sem izbrala podjetje, kjer sem zaposlena, saj mi je tako omogo�eno neposredno 

opazovanje fluktuacije in njenih posledic. Poglobila se bom v oddelek Razvoja, ki je vitalni 

del podjetja in mu omogo�a napredovanje na trgu ter zavzemanje dobrega konkuren�nega 

položaja.  

Odhod na drugo delovno mesto je zelo stresna situacija ne samo za delavca, ki je menjal 

službo, ampak tudi za oddelek, od koder je odšel. Vsaj za nekaj �asa je potrebna 

prerazporeditev nalog, kar pa je za vodjo oddelka pri zmanjšanem številu delavcev zelo težka 

naloga. Podrejeni se temu upirajo in zaradi slabših pogojev dela postanejo nezadovoljni. 

Posledice se odražajo na kakovosti dela. 

V mnogih podjetjih ima izguba zaposlenih u�inek domin. Ko odide en delavec, se drugi – 

preostali delavci pogosto za�nejo spraševati o svojem pomenu dela in priložnostih, ki bi se 

jim ponujale drugje. Kar naenkrat se jim te priložnosti zdijo obetavnejše, kot pa opravljanje 

poleg svojega dela še delo sodelavca, ki je odšel (Wingfield, Berry, 2001, str. 5). Podjetje s 

tem, ko zaposli novega delavca, pri�akuje pozitivne u�inke. Novega delavca pošlje na 

razli�na dodatna usposabljanja, da pridobi nova znanja, utrdi stara in to pri svojem delu 

koristno uporabi. S tem so rezultati njegovega dela boljši, rešitve problemov cenejše, kon�ni 

izdelek pa konkuren�nejši. Za podjetje je tak na�in dela velikega pomena. Ne samo, da mora 

preživeti, ampak mora tudi rasti in pove�evati dobi�ek. V novega delavca je podjetje vložilo 
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dolo�ena sredstva in izvajalo investicijo za prihodnost. �e ta delavec pred�asno odide v 

drugo podjetje, se vloženi denar ne povrne. Delavec ga namre� ni za�el vra�ati v obliki 

znanja in izkušenj, ki jih je pridobil v �asu zaposlenosti. V primeru, da se za odhod na drugo 

delovno mesto odlo�ijo številni delavci, nastane v podjetju problem. Negativen vpliv odhoda 

delavcev se kaže v nepovrnjenih sredstvih namenjenih izobraževanju in v pospešenem 

iskanju novih – nadomestnih delavcev. Noben nov delavec ni na za�etku zaposlitve 

primerljiv z delavcem, ki je odšel. Vsi prišleki se morajo šele spoznati z novim delom,  

novim okoljem, sodelavci, medtem ko je njihov predhodnik lahko takoj poprijel za delo, ki 

ga je dobil. Nadomestnega delavca ni tako lahko najti. Vsak nadomestni delavec ima svoje 

pogoje za zaposlitev, svoje osebne in poslovne cilje. Da podjetje najde delavca, ki bo imel 

enake poslovne cilje kot podjetje, je potrebno veliko �asa. Ponavadi je ravno �as tisti, ki ga 

podjetje nima, ko na hitro potrebuje nove delavce za nadaljevanje za�etega dela.  

''Že zgolj iz opredelitve psihološke skupine same sledi, da je skupina tem pristnejša in 

mo�nejša, �im bolj je strnjena in enotna, se pravi, �im bolj njeni �lani vzajemno delajo in se 

te vzajemnosti tudi zavedajo. To se pravi: �im bolj so �lani skupine enotni ali homogeni, tem 

trdnejša je med njimi medsebojna komunikacija in povezava, tem bolj se združujejo v 

posebno celoto in sistem delovanja. �im enotnejši so ljudje v dolo�enih potrebah in 

namenih, tem popolneje se vcelotijo ali integrirajo v skupino'' (Trstenjak, 1979, str. 235). 

Pri vsem tem hitrem menjavanju delavcev bi se odgovorni v podjetju morali vprašati, kaj je 

narobe. Ali so krivi ljudje, ki odhajajo ali je krivo kaj drugega? �e bi podjetje oz. dolo�ene 

oddelke zapuš�ali samo redki, bi bila to normalna fluktuacija in regeneracija znanja v 

oddelkih, ker pa tehni�ne oddelke zapuš�ajo številni mladi ljudje, ki so komaj dve leti ali še 

manj zaposleni, pomeni, da je narobe nekaj drugega. Ali so ti mladi visoko izobraženi 

delavci nemotivirani? Ali jim je onemogo�eno lastno razvijanje? Podobno se sprašuje tudi 

Hrovat (1976, str. 181), ki postavlja še naslednja vprašanja. Kakšnemu delovnemu in 

socialnemu okolju so izpostavljeni? Ali je bilo njihovo uvajanje v delo preslabo izvedeno? 

Domnevam, da omenjeni visoko izobraženi ljudje iz oddelka Razvoja odhajajo zaradi 

nezadovoljstva pri delu, vzdušja in slabega po�utja.  

Vsak vodja bi moral vedeti, da bo delavec, ki se dobro po�uti na delovnem mestu in mu 

odgovarja delovno vzdušje, ozra�je in je zadovoljen, delal bolje kot tisti, ki se po�uti ravno 

obratno. Zaradi razli�nih pogledov in mnenj na to, kaj je potrebno za zadovoljnega delavca, 
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imajo ravnalci dostikrat težave z reševanjem motivacijskih problemov delavcev. Odhajanje 

delavcev se povezuje z ve�imi dejavniki, kot npr. nezadovoljstvo z delom, slabim 

vzdušjem… Vsi ti dejavniki so del ve�je skupine ob�utij, ki jih prou�uje veda ''vedenja 

združb'' (angl. organizational behaviour). Med ta ob�utja spadajo delovne vrednote, odnos do 

dela in po�utje pri delu. Vsako od njih lahko vpliva na druga dva. Vendar pa so delovne 

vrednote bolj stabilni in dolgotrajni ob�utki in imajo zaradi tega ve�ji vpliv na po�utje in 

odnos do dela, kot obratno (George, Jones, 1996, str. 76). 

Uspeh podjetja je odvisen od delavcev, ki radi opravljajo svoje delo in se �utijo nagrajene za 

svoj prispevek k uspehu podjetja. Ali je mogo�e ustvariti okolje, kjer bi bili delavci 

motivirani za izvedbo dela po svojih najboljših mo�eh in bi bili sposobni širiti zadovoljstvo 

po vseh okrog njih? Odgovor je pritrdilen. Da, to je mogo�e v okolju, kjer si ravnatelji 

podjetja vzamejo �as in preu�ijo, kaj motivira njihove zaposlene in kaj prispeva k dobremu 

po�utju ter zadovoljstvu delavcev (Rau-Foster, 1999, str. 1). 

Namen prou�evanja tega podro�ja v omenjenem podjetju je v zmanjšanju odhajanja 

delavcev oz. zadržanju dobrih sodelavcev, pove�anju produktivnosti, zmanjšanju 

odsotnosti z dela in pove�anju zadovoljstva ter izboljšanju po�utja pri delu. �e se 

zmanjša odhajanje delavcev v druga podjetja, bo oddelek Razvoja postal bolj homogena 

skupina, ki bo zaradi tega sposoben hitreje in bolj kakovostno slediti izzivom sodobnega 

podjetja. Podjetje lahko z zmanjšanjem odhajanja delavcev pripomore k temu, da bodo 

delavci zaposleni v oddelku Razvoja, lahko svoje delo opravljajo bolj nemoteno, manj 

stresno in z ve�jim elanom. Ko delavci nimajo želje po zamenjavi službe, obstaja možnost, 

da bodo svoje delo tudi v bodo�e opravljali vsaj tako dobro, �e ne še bolje. S tem se ve�a 

njihova možnost napredovanja in osebne rasti. 

Cilj magistrskega dela je dokazati razloge odhajanja delavcev in predlagati ukrepe za 

prepre�itev teh aktivnosti. To pomeni, ugotoviti vplive na odhajanje delavcev na delovna 

mesta v druga podjetja z raziskavo ozadja dela, delovnega okolja in odnosov oz. razmerij 

med zaposlenimi – skratka, vseh možnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na delovne 

vrednote, po�utje in zadovoljstvo pri delu. Predpostavljam, da so delavci odšli iz podjetja 

zaradi nezadovoljstva pri delu, slabe pla�e in neprimernega delovnega okolja. 

V magistrskem delu želim odgovoriti na zastavljena vprašanja o odhodih delavcev iz 

oddelka Razvoja. S pomo�jo razlage vzrokov za odhode delavcev v druga podjetja bi se 
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lahko odpravile posledice, ki nastanejo v obliki neproduktivnosti pri delu. Temu bi se vsako 

podjetje seveda želelo izogniti, še ve�, podjetja želijo svojo produktivnost samo še 

pove�evati. Cilj magistrskega dela je tudi priti do sklepov, kaj mora podjetje narediti, 

da bodo delavci zadovoljni in motivirani za dosežke, ki so pomembni tako za delavce 

kot za podjetje samo.  

Pri predlaganju ukrepov - izboljšav se bom opirala na pregledana in zbrana mnenja, opažanja 

in sklepe drugih poznavalcev te teme. Obstajajo namre� številni tuji in doma�i avtorji, ki so 

svoje izkušnje o vplivih delovnega okolja, razmerij med ljudmi, motivaciji in po�utju pri 

delu strnili v knjige in �lanke. Ta literatura mi bo v pomo� pri obrazložitvi dokazovanja 

vzrokov za odhajanje delavcev v druga podjetja. 

Da bom dosegla zastavljene cilje, bom pri izdelavi magistrskega dela opazovala 

dejansko stanje oddelka v podjetju, ugotavljala problemsko stanje in zanj iskala 

vzroke. Oddelek Razvoja, razmere v njem pred devetimi leti in trenutno stanje bom 

podrobneje opisala na za�etku dela.  

Razli�ni avtorji govorijo o zadovoljstvu in po�utju pri delu, delovnih vrednotah, motivaciji, 

vplivih delovnega okolja in razmerjih med ljudmi. Iz te literature bom poiskala možne 

vzroke za problemsko stanje v oddelku in iz tega izluš�ila dejanske vzroke za konkretne 

probleme v obravnavanem oddelku. Pri tem mi bodo v pomo� tudi razgovori s sodelavci. Po 

razkritju vzrokov za težave se bom lotila iskanja rešitev s pomo�jo omenjene literature, 

�lankov in prispevkov, lastnih izkušenj in mnenj sodelavcev – tako odhajajo�ih v druga 

podjetja kot teh, ki ostajajo.  

Napotki za odpravo vzrokov težav dela v oddelku Razvoja in predlogi za novo stanje bom 

opisala v zaklju�nem poglavju, kjer bom prikazala sklepe, do katerih bom prišla med 

izdelavo magistrskega dela. 

V magistrskem delu bom uporabljala izrazje povzeto po avtorjih Lipovec in Rozman. Pri 

zelo velikih podjetjih so izoblikovana tri temeljna, funkcionalno opredeljena razmerja med 

ljudmi t.i. organizacijske funkcije. Te so: funkcija upravljanja, funkcija ravnanja in funkcija 

izvajanja. Upravljanje je vloga lastnika. Funkcija ravnanja je v razmerju z upravljanjem in 

izvedbo. Ravnatelji – ravnalci niso lastniki, opravljajo samo njihove funkcije, zanje in v 
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njihovem interesu. Izvedba je neposreden proces dela, ki ga izvajalci ne morejo prenesti na 

druge (Lipovec, 1987, str. 47, 48).  

Upravljanje je v angleški literaturi najpogosteje imenovano ''governance'', v�asih tudi 

''administration'', ''management'' in ''top management''. V Sloveniji se je in se še pri funkciji 

ravnanja uporablja izraz vodenje, ki pa ni �isto ustrezen. Predvsem je problem prevoda iz 

angleške literature, kjer za to funkcijo uporabljajo izraz ''leadership''. �e bi za ''management'' 

uporabljali slovenski izraz vodenje, bi prišlo do zapletov. Vodenje bi bil bolj smiseln prevod 

iz besede leadership. �lovek, ki vodi, je ''leader'', voditelj, vodja, ki pa ni nujno hkrati tudi 

manager (Lipovec, 1987, str. 50). Za odpravo terminoloških težav bom uporabljala naslednje 

izraze: izraz ravnatelj za najvišje ravni ravnanja (v obravnavanem primeru je to direktor 

Programa v podjetju), za nižje ravni in kot splošen pojem pa izraz ravnalec (v 

obravnavanem primeru je to vodja oddelka Razvoja). Kadar bo poudarjena vloga vodenja, 

bom uporabljala izraz vodja. 

2. ODDELEK RAZVOJA 

2.1 Predstavitev oddelka Razvoja 

2.1.1 Mesto oddelka Razvoja v podjetju 

Obravnavano podjetje je po velikosti med ve�jimi slovenskimi podjetji. Je veliko proizvodno 

podjetje, ki je razdeljeno na ve� enot. Tri enote so proizvodne in se imenujejo Programi.  

Vsak tak Program ima svoj oddelek Razvoja in Tehnologije, ki deluje za potrebe 

pripadajo�ega Programa. Izmed omenjenih oddelkov je oddelek Razvoja tisti, ki potrebuje 

zelo veliko pozornosti glede kadrovanja. Obseg delovnih nalog je zelo razli�en: težje, lažje 

naloge, zelo obsežni in manj obsežni projekti, manjša in ve�ja koli�ina dela. Vse pa je 

vezano na vnaprej dolo�ene �asovne termine. Posledica tega je razli�na izobrazbena sestava 

delavcev, zaposlenih v Razvoju. Poleg mešane izobrazbene strukture je pestra tudi starostna 

sestava oz. delovna doba zaposlenih.  
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Oddelek Razvoja je bil pred devetimi leti sestavljen iz skupine delavcev, ki so se med seboj 

zelo dobro poznali. Ve�ina delavcev tega oddelka (kar 80%) je imela nad 15 let delovne 

dobe, kar pomeni, da so v preteklosti skupaj preživeli že precej delovnih ur. Delo je potekalo 

v ustaljenem ritmu in skladno s sposobnostmi in �asom delavcev. Glede na takratne razmere 

to ni povzro�alo težav, vendar je s takšnim starostnim razmerjem oddelek zaostajal v uporabi 

sodobnih znanj v primerjavi z drugimi oddelki v podjetju. Oddelek Razvoja ni imel 

podmladka, ki bi lahko v prihodnosti neopazno zamenjal odhajajo�o skupino delavcev 

(upokojitve). Obetal se je dvig tempa dela in nove zaposlitve delavcev. Obseg delovnih 

nalog je bil prilagojen številu in sposobnostim takratnih delavcev oddelka Razvoja, vendar je 

z leti postopoma postajal ve�ji in težje obvladljiv.  

V obdobju zadnjih petih let se je na�in dela zelo spremenil. To je narekovalo zaposlovanje 

novih ljudi, ki je odstotek delavcev z ve� kot 15 let delovne dobe zelo zmanjšal. V oddelku 

Razvoja so se zaposlili novi mlajši delavci z ni� ali nekaj leti delovne dobe.  

2.1.2 Opis dela v oddelku Razvoja 

Naloga oddelka je ustvarjanje idej za nove izdelke, predlaganje in izvedba izboljšav 

obstoje�ih izdelkov, pripravljanje dokumentacije za izvedbo projektov, prera�unavanje 

raznih tehni�nih rešitev, izvajanje simulacij in virtualnih testov izdelkov, skratka, izvajanje 

zelo raznovrstnih tehni�no strokovnih aktivnosti. Ve�ino nalog delavci opravljajo v 

projektnih skupinah oz. v timih, kjer so vezani na terminske plane. �lani timov so izbrani 

glede na potrebe, zahtevnosti in razsežnosti projektov. Pri tej izbiri se osebnostno ujemanje 

med �lani ne upošteva. Vsak �lan tima nosi posebno odgovornost za svoje delo, ki ga 

opravlja pri projektu. �lani tima opravljajo izvedbeno fazo delovnega procesa. 

Rozman razlaga (Možina et al., 2002a, str. 49) tehni�no delitev dela kot raz�lenitev 

celotnega delovnega procesa v združbi na sestavne delne procese in dodelitev teh v izvedbo 

posameznim �lanom. Tehni�na delitev dela omogo�a opravljanje dela, ki ga sicer 

posamezniki ne bi zmogli. Omogo�a pove�anje produktivnosti dela, izboljšanje kakovosti 

proizvodov in storitev ter znižanje stroškov proizvodnje. 

Tempo dela se iz leta v leto ve�a, za izvedbo projektov je namenjeno vse manj �asa, nove 

izdelke pa je kljub temu potrebno ustvarjati in hkrati skrbeti za nemoteno proizvodnjo že 

obstoje�ih. Ko poteka delo na projektih, so vsi �lani tima nepogrešljivi. Vsak namre� 
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prevzame svoj del nalog in zadolžitev. Delo na projektih je izklju�no timsko, kjer delavci 

drug drugega dopolnjujejo in hkrati prispevajo svoje deleže. Zato so v vsakem projektnem 

timu ljudje iz razli�nih podro�ij in z razli�nimi izkušnjami. Pri odstopu kogarkoli sredi 

projekta nastanejo velike težave v obliki �asovnih zamud in morebitnega slabšega 

kon�nega rezultata. 

Projektne skupine imajo osnovne zna�ilnosti ustvarjalnega tima, ki ga opisuje Mayer (2001, 

str. 6). Te osnovne zna�ilnosti so nadseštevnost, vzajemni u�inki, velika prožnost, 

napovedna mo�, hitrost u�enja in ve�ja verjetnost nastajanja ustvarjalnih dosežkov.  

Projektni timi so bistvenega pomena za nemoteno in kvalitetno opravljeno delo v oddelku 

Razvoja. To pomeni, �e se delavci kot �lani timov sredi projektov menjajo, je ogrožen 

pravo�asen in uspešen zaklju�ek projektov. Splošno pravilo v podjetju je, da je projekt 

uspešno zaklju�en, ko se za�nejo proizvajati novi izdelki in so jih kupci pripravljeni kupiti. 

2.1.3 Problematika razvojnega dela 

V oddelku Razvoja je bilo pred devetimi leti zaznati veliko fluktuacijo delavcev. Delavec je 

odšel, �ez mesec dni je prišel nov, nato se je postopek ponovil �ez pol leta in tako naprej. 

Med delavci, ki so imeli ve� kot deset let delovne dobe do takšnih nenadnih odhodov ni 

prihajalo. Vedno so se menjali samo mlajši, izobraženi delavci, ki so komaj za�eli spoznavati 

delo na projektih. Po izkušnjah v podjetju velja, da delavec ne more kvalitetno delati na ve� 

kot treh projektih hkrati. Vendar se ob pomanjkanju primernega kadra ravnalci tega pravila 

niso mogli ve� držati. Da se uspešno izvede dolo�en projekt, je potrebna ve�ja skupina ljudi: 

delavci s sedmo ali šesto izobrazbeno stopnjo razli�nih strokovnih znanj, nekaj tehnikov in 

risarjev. Takoj, ko se pojavi pomanjkanje ene vrste delavcev, je okrnjeno delo preostale 

skupine, ker nastane vrzel na podro�ju, ki ga je prej obvladoval manjkajo�i delavec. Delo na 

projektu oslabi, poruši se terminski plan in nastane nezadovoljstvo preostalih �lanov v 

skupini ali v oddelku. Nemogo�e je, da bi manjkajo�ega delavca s sedmo stopnjo izobrazbe 

zamenjal tehnik (peta stopnja izobrazbe), ker je njuno delo po zahtevnosti in odgovornosti 

popolnoma druga�no. Ali pa, �e bi delavca z višjo izobrazbo nadomestili z novincem enake 

izobrazbe. Novinec je neuporaben, ker še nima prakti�nih izkušenj kljub ustreznim 

fakultetnim znanjem. Tako ni� ne pomaga, �e je števil�no vedno enako zaposlenih delavcev, 

�e je tretjina od njih vedno na uvajanju.  
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Delo v oddelku Razvoja je zelo zahtevno in druga�no od dela v raznih drugih službah. Res 

je, da je za vsako delo potrebno nekaj uvajanja, vendar pa se v oddelkih, ki so gonilo 

napredka in proizvodnje izdelkov, ni možno kar v nekaj mesecih vsega nau�iti. Kar precej 

�asa traja, da se prišlek, ki je zamenjal nekega delavca, vpelje v delo in ga je sposoben 

samostojno opravljati. V �asu uvajanja in u�enja je kakovost, pa tudi kvantiteta delovnih 

nalog zmanjšana. Namesto, da bi se delavci ukvarjali s svojimi nalogami, se morajo 

ukvarjati s prišlekom, mu pomagati in razlagati potek dela. Hrovat (1976, str. 175) opisuje, 

da so po dobro opravljenem uvajanju koristi kot so npr. te: dobri odnosi v delovni skupini, 

ve�ja varnost pri delu, manjša fluktuacija delavcev, ve�ja produktivnost dela, lažje in hitrejše 

vraš�anje v delovno okolje. Pri uvajanju je potrebno poskrbeti tudi za seznanitev novinca z 

nalogami oddelka, zna�ilnostmi oddelka, njegovimi neposrednimi nalogami, dolžnostmi in 

odgovornostmi. V tem prvem obdobju vraš�anja v delovno sredino so v ospredju navodila s 

postopki dela s strani ravnalca in sodelavcev. Prav v tem obdobju ravnalec odlo�ilno 

vpliva tudi na motiviranost in delovno moralo novega delavca. Od njega se bo lahko 

navzel konstruktivnega odnosa do skupnih delovnih nalog ali pa morda nezadovoljstva, 

utrujenosti, nezainteresiranosti, ki so posledica razo�aranj nad postopki v podjetju, odnosi 

med sodelavci, itd. �e je uvajanje dobro organizirano v prvi vrsti s strani ravnalca, nato s 

strani kadrovske službe podjetja, se delavcem – mentorjem ni težko ukvarjati z novincem. 

Ne glede na organiziranost uvajanja, pa je delo zaposlenih v oddelku Razvoja v primeru 

nenehnih prihodov novincev moteno in otežko�eno. 

Vsi projekti so sestavljeni iz ve�ih faz, ki imajo svoje posebnosti. Zelo pomembno je, da se 

veliko stvari predvidi vnaprej in se s tem izogne težavam, posledi�no pa tudi zamaknitvi 

dogovorjenih rokov. Da se lahko doseže tak na�in dela, so potrebne razli�ne delovne 

sposobnosti in znanja �lanov timov. �e se morajo �lani tima osredoto�iti na uvajanje novega 

delavca, nimajo �asa opravljati svojih nalog na vseh projektih, kjer sodelujejo. 

2.2 Delovno okolje v oddelku Razvoja 

Oddelek Razvoja je zavzemal štiri pisarne in laboratorij. Pisarne so bile prenapolnjene s 

pisalnimi mizami in polnimi omarami. Ob vsaki pisalni mizi so bili razli�ni vzorci 

polizdelkov, ki so jih delavci potrebovali za prou�evanje ali v kakšne druge namene. Pisalne 

mize so bile standardne pravokotne velikosti in oblike. Zaradi pomanjkanja prostora v 
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omarah, se je na mizah trlo papirjev in razli�nih map. Mize so bile nepregledne in 

neprimerne za delo. Nekateri delavci niso imeli telefona. 

Ve�ina delavcev ni imela svojega osebnega ra�unalnika. Ra�unalnik je bil v vsaki pisarni in 

je bil v skupni rabi vseh. Za risanje na�rtov so delavci uporabljali posebne ra�unalnike, 

imenovane delovne postaje. Tudi teh je bilo premalo. Število osnovnih delovnih 

pripomo�kov je narekovalo tempo dela. Delavci so se izmenjevali pri delu na osebnih 

ra�unalnikih in delovnih postajah. Vsakodnevno so se sre�evali z zasedenostjo osnovnih 

orodij za razvojno delo.  

Pisarne so bile poleti prevro�e, pozimi prehladne. Delavci so vsak po svoje prenašali 

temperaturne razlike. Zaradi neprimerne temperature prostorov so delavci dostikrat zboleli in 

izostali z dela. Klimatske naprave in boljše ogrevanje sta bili tabu temi.  

Pisarne so bile v slogu osemdesetih let in se niso spremenile kljub druga�nim zahtevam dela. 

Nih�e od ravnalcev, niti kdo drug, se ni posve�al ergonomiji in zdravju delavcev. Veliko 

delavcev je zaradi sedenja na neprimernih lesenih stolih ob�utilo bole�ine v hrbtenici.  

Novinci, ki so se takrat zaposlili v oddelku Razvoja, so bili neprijetno presene�eni nad 

delovnim okoljem. Njihove predstave o prostoru, kjer bodo delali, so bile bistveno 

druga�ne, glede na to, da je podjetje imelo zelo zvene�e ime. Delavci, ki so bili zaposleni že 

vrsto let, niso opazili pomanjkljivosti. Z leti so se navadili okolja in vsega, kar jim je nudilo. 

Prilagodili so sebe delovnemu okolju in ne obratno, �eprav so s tem škodili svojemu 

zdravju in kvaliteti dela.  

2.3 Razmerja med delavci 

Tako kot v vsakem drugem oddelku tudi oddelek Razvoja ni bil izjema pri tvorjenju 

razli�nih skupin oz. razmerij med delavci. Nekateri delavci so bili med seboj prijatelji tudi v 

prostem �asu. Med njimi je redko prihajalo do sporov ali nesoglasij v službenem �asu. Spet 

drugi so do nekoga �utili mo�no antipatijo, do nekoga simpatijo, kar se je odražalo na 

njihovem procesu dela. Nekateri delavci so na svoje sodelavce gledali zviška in tega niso 

skrivali. Zaradi teh neusklajenih razmerij je pogostokrat prihajalo do negativnih �ustvenih 

odzivov, ki so se zelo odražali na kvaliteti dela. Vidni so bili predvsem pomanjkljivo 

izdelani delovni na�rti in rešitve, ki so dali slabe rezultate.  
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Primer razmerja med delavci v obravnavanem oddelku: delavec – senior se je z znanjem in 

dolgoletnimi izkušnjami druga�e loteval delovnih nalog kot delavec z manj leti delovne dobe 

in enako izobrazbo kot delavec – senior. Ta delavec – senior je �akal, da bo mlajši delavec 

naredil napako, da bo lahko nato on prisko�il na pomo� in pokazal, da je boljši od mlajšega 

delavca. Pri takšnem pristopu se je zgubljal �as, nastajalo je nepotrebno dodatno delo. 

Delavec – senior bi dejansko lahko že prej posredoval in mlajšega delavca usmeril k bolj 

pravilni odlo�itvi. Na tak na�in bi gradil dober medosebni odnos in prenašal znanje na mlajše 

sodelavce. Mlajši sodelavci, ki so izkusili na�in dela tega starejšega delavca, so neradi 

sodelovali z njim. Sodelovanje med njimi je bilo uradno, strogo poslovno. Med seboj so 

sodelovali zgolj iz poslovnih potreb in zahtev ravnalca. Ravnalec je ve�ino razmerij med 

delavci poznal, vendar se z njimi ni ukvarjal. Delavci so bili na tak na�in prisiljeni sodelovati 

z nekom, ki jim je bil antipati�en ali kako druga�e neprimeren za skupno delo. Rezultat dela 

pri takšnem razmerju med delavci je bil slab.  

Naslednji primer govori o druga�nem razmerju med delavci: delavec s podobnim številom 

delovnih let kot prej omenjeni delavec – senior je razumel stisko mlajših sodelavcev, ki 

vsega potrebnega znanja in izkušenj še niso imeli. Ni mu bilo težko prenašati znanja na 

druge delavce, z njimi je rad razglabljal o problemih in možnih rešitvah le teh. Z nekaj 

sodelavci se je sre�eval tudi izven delovnega �asa. O�itno je bilo, da se ujemajo v dolo�enih 

pogledih in imajo podobne interese. Z njimi je vzpostavil še posebej prijeten delovni odnos, 

ki mu je ve�krat omogo�il lažje opravljanje svojega dela kot pa, �e s temi delavci ne bi imel 

ni� skupnega.  

Na za�etku zaposlitve so se novinci po�utili precej nelagodno, ker so bili z vseh strani 

''bombardirani'' z informacijami kdo koga ''ne more'' in s kom je dobro sodelovati. Tako so si 

ustvarili druga�na mnenja, kot �e bi sami presojali iz svojih izkušenj. Novinci so se vedno 

kmalu povezali med seboj, izmenjali mnenja in delili izkušnje. �utili so, da je v tako 

starostno mešanem oddelku, vsaka informacija dobrodošla za �imprejšnjo integriranje v 

oddelek in pripadnost neki skupini. Ker so novinci kmalu odšli iz oddelka na druga delovna 

mesta, se razmerja med ostalimi delavci niso dosti spreminjala.  

Lahko re�em, da so bila razmerja med delavci v oddelku Razvoja na splošno dobra. Delavci 

so se med seboj razumeli, poznali dobre in slabe lastnosti sodelavcev. Izjema so bili  nekateri 

posebneži, med njimi je bil tudi že omenjeni delavec – senior, ki so uspešna ali dobra 
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razmerja kvarili. Takoj, ko se je skupini ali delovnemu timu pridružil npr. delavec – senior, 

je skupina izgubila svojo enotnost. Z izgubo enotnosti delovanja skupine ali delovnega tima 

se je zamikal tudi zaklju�ek delovne naloge. �e je delavec – senior delal samostojno in ne v 

okviru tima, je bil on sam najbolj produktiven, sodelavci pa so lahko brez njega v okviru 

svojih timov tudi dosti bolje delali.  

2.4 Doživljanje dela delavcev 

Pri zaposlitvi v oddelku Razvoja je imel vsak delavec svoje osebno prepri�anje o tem, 

kakšne rezultate lahko dosega in kako se bo vedel na delovnem mestu. Nekateri so se 

odlo�ili, da jim bo delo izziv in bodo na vse na�ine poskušali dokazati svoje sposobnosti. 

Spet drugi so se odlo�ili, da bodo opravljali svoje delo korektno, vendar brez dodatnih 

ambicij. Pri teh delavcih je bila takšna odlo�itev pogojena ali na osnovi njihovega zna�aja, 

kar pomeni, da je bila njihova odlo�itev podzavestna ali pa na osnovi zavestne odlo�itve 

glede na njihovo prepri�anje v smislu dam - daš. Po prete�enem osemurnem delovnem �asu, 

so ti delavci brezkompromisno pospravili trenutno delo in odšli domov. Lahko bi rekla, da je 

ve� kot polovica delavcev imela zunanje delovne vrednote.  

Odnos delavcev do dela je bil povezan z njihovo starostjo in s tem povezano delovno dobo v 

podjetju. Starejši so bili, ve� so imeli delovne dobe, manj so bili nezadovoljni pri delu in  

bolj pripadni podjetju. Delavci z ve� kot petnajst let delovne dobe so se “udoma�ili” in 

sprijaznili s svojim delom. Pridobili so delovne in osebne izkušnje, ki so narekovale 

nadaljnje odlo�itve. �e je npr. delavec na za�etku zaposlitve želel spremeniti kakšen 

postopek dela ali si izboriti druga�ne delovne pogoje, mu tega najve�krat niso dovolili. Po 

ve�kratnem neuspešnem poskušanju v slede�ih letih, je delavec obupal in se prepustil 

uveljavljenemu sistemu. Ker po petnajstih letih niso imeli ve� ve�jih ambicij, so morali 

skrbeti samo za obstoje�e delovno mesto in obdržanje doseženega položaja. Ravnalci in 

ravnatelji so za tak odnos do dela vedeli in so to s pridom izkoriš�ali. Tak delavec se namre� 

ne bo odlo�il za zamenjavo službe in s tem ne bo povzro�il iskanja in u�enja novega 

delavca. 

Kadar so se pri delu pokazali problemi, se je marsikateri delavec slabo po�util. Nekateri so 

bili zaskrbljeni, nervozni. Med njimi so se našli tudi takšni, ki so bili ravnodušni. Velikokrat 

se je zgodilo, da so bili rezultati dela dobri, vendar so pohvale poželi delavci drugih 
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oddelkov. To je slabo vplivalo na po�utje delavcev oddelka Razvoja. Za precej takšnih 

situacij so krivili ravnalca. Kljub ve�kratnemu slabemu po�utju, delavci niso odhajali na 

bolniško, ampak so raje koristili svoj dopust. Glavni razlog je bil v nagradi pri pla�i. Del 

pla�e delavca je bila nagrada ali dodatek za delav�evo osebno pripadnost. Ta koeficient – 

imenovan KOP - se je gibal od 1,00 do 1,25 (pri zelo dobrih rezultatih dela je bil nad 1,15 ali 

ve�). �e je delavec odšel na bolniško, je bil KOP pri pla�i avtomatsko 1,00. Podjetje je na 

tak na�in sililo delavce, da so koristili dopuste in ne bolniški stalež. 

2.5 Proces odhajanja na drugo delovno mesto 

Vsak delavec si ob odlo�itvi, da bo zamenjal službo, želi, da bi proces odhajanja in uvajanja 

na drugo delovno mesto minil karseda hitro in s �im manj težavami. Prav tako si vsak 

ravnalec želi, da bi ob izgubi delavca hitro dobil zamenjavo, ki bi bila sposobna takoj 

poprijeti za delo na celotnem podro�ju dela prejšnjega delavca. Na žalost v ve�ini primerov 

ni tako. Ravnalec mora reorganizirati delo in dodatno obremeniti preostale delavce. Ti 

delavci neradi sprejmejo dodatne zadolžitve, ker imajo veliko svojega dela in ker dodatno 

delo ni dodatno nagrajeno. Obvladovanje nalog naenkrat postane nemogo�e, delavci za�utijo, 

da bodo rezultati dela slabi. Posledi�no to pomeni, da ne bodo upravi�eni do nagrade. Tak 

proces postopoma vodi do takšnega nezadovoljstva pri delu in nasploh hitrega 

spreminjanja doživljanja dela, da tudi nekateri preostali delavci za�nejo razmišljati o 

zamenjavi službe.  

V oddelku Razvoja sem kot ena izmed zaposlenih v tem oddelku pred devetimi leti opazila 

nenavadno hitro menjavanje delavcev. Pri pogovoru s kadrovskim delavcem odgovornim za 

podro�je Programa sem dobila informacijo, da v kadrovskem oddelku nimajo ob�utka, da 

bi bilo karkoli narobe. Stanje je bilo takšno, da so oddelek Razvoja zapuš�ali mladi 

delavci, ki so imeli le nekaj let delovne dobe. S tem je bil oddelek postavljen v neugodno 

situacijo, ker se je neprestano ukvarjal s procesom odhajanja delavcev na druga delovna 

mesta. Prihode in odhode delavcev prikazuje slika 1. Lahko, da so bili ti mladi delavci 

nemotivirani, zaposleni v neprimernem delovnem okolju, lahko, da so bili manj delavni, da 

delo zanje ni bilo izziv. Mogo�e jim podjetje ni omogo�ilo nadaljevanja izobraževanja ali 

izpopolnjevanja znanja. 
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Slika 1: Fluktuacija delavcev pred devetimi leti 
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Vir: Lastna slika. 

V sliki 1 je prikazano, kako so se pred devetimi leti zvrstili prihodi in odhodi ve�ih delavcev 

v oddelku Razvoja. V štirih letih se je zaposlilo šest mladih delavcev, od tega so štirje odšli 

na drugo delovno mesto. V teh štirih letih je oddelek Razvoja vodil isti ravnalec, ki kljub 

odhodom delavcev ni menjal na�ina vodenja oddelka in ni niti poskušal raziskati vzrokov 

odhodov, kaj šele, da bi jih želel prepre�iti.  

Delavec 1 je imel eno leto delovne dobe, ko se je zaposlil v oddelku Razvoja. Bil je inženir 

strojništva, star 26 let. Kljub temu, da to ni bila njegova prva zaposlitev, je bil pol leta 

obravnavan kot pripravnik. V tem �asu je prejemal manjšo pla�o kot bi mu pripadala glede 

na delovno dobo. Njegovo delo je bilo po koli�ini in zahtevnosti primerljivo delu ostalim 

delavcem enake izobrazbe in daljšo delovno dobo. Delavec 1 se je poskušal dokazovati z 

rezultati zaupanih delovnih nalog. Po enem letu se je delavec 1 za�el pritoževati, da so 

njegova pri�akovanja glede pogojev dela in pla�e dale� nad trenutnim stanjem in da si iš�e 

drugo zaposlitev. Med vzroki za iskanje druge zaposlitve je v pogovoru z mano navedel 

neujemanje z nadrejenim (ravnalcem), nizko vrednotenje njegovega dela in slabe delovne 

pogoje. Po dveh letih dela v oddelku Razvoja je odšel na drugo delovno mesto v podjetju.  

Delavec 2 je bil star 28 let z enim letom delovne dobe na netehni�nem podro�ju (pou�eval je 

na srednji šoli). Imel je sedmo stopnjo izobrazbe elektrotehni�ne smeri. V oddelek Razvoja 
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je prišel skoraj isto�asno kot delavec 1. Šele po kon�anem desetmese�nem pripravništvu, je 

za�el prejemati pla�o, ki mu je pripadala glede na izobrazbo in delovno dobo. Njegove 

delovne naloge so po obdobju pripravništva ostale enake, ker je že na samem za�etku 

zaposlitve prevzel delo, ki naj bi razbremenilo njegovega sodelavca. Po letu in pol je zapustil 

ta oddelek in se zaposlil v drugem podjetju. Med vzroki odhoda mi je navedel neprimerno 

delovno okolje, slabo pla�o, onemogo�eno napredovanje in preslabo izrabo njegovih 

zmožnosti.  

Delavec 3 se je zaposlil v oddelku Razvoja kot pripravnik sedme izobrazbene stopnje, smer 

strojništvo. Star je bil 27 let. Prišel je ravno v �asu, ko je odhajal delavec 2. V obdobju 

opravljanja pripravniškega dela je opravljal naloge nižje zahtevnostne stopnje in prejemal 

pripravniško pla�o. Že takrat je imel pripombe na delo v oddelku Razvoja. Njegov pristop 

k delu ni bil primeren za timsko delo. Delavec 3 je bil individualist in bi moral imeti delo 

prilagojeno takšnemu na�inu dela. Kot tak je nerad sodeloval s sodelavci, raje je sam poiskal 

rešitve in se loteval nalog, ki niso zahtevale timskega dela. Zaradi svoje neizkušenosti in 

nepripravljenosti po sodelovanju z drugimi je dostikrat kasnil z delom, rešitve problemov so 

bile neustrezne. Ravnalec ga je kljub delav�evi izraziti želji po posebnih nalogah, ki ne bi 

zahtevale dela v timu, vklju�eval v projekte, ki so bili pogojeni s timskim delom in znanjem 

delavcev iz razli�nih strokovnih podro�ij. Po enem letu je dal odpoved in odšel v drugo 

podjetje. Delavec 3 ni mogel razumeti, kako to, da so pogoji dela tako slabi (opremljenost 

pisarn, udobnost delovnega prostora in uporaba delovnih pripomo�kov) in da se nih�e od 

nadrejenih (ravnalec in ravnatelj) ne trudi, da bi jih izboljšal.  

2.6 Vzroki prekinitve delovnega razmerja 

Z delavci, ki so si poiskali zaposlitev drugje in z nekaterimi od teh, ki so ostali, sem imela 

kot njihova sodelavka neformalne razgovore. Med razgovori sem jim postavila naslednja 

vprašanja: koliko let delovne dobe imajo, kakšna je njihova izobrazba, kaj jih moti pri delu, 

kaj mislijo o delovnem okolju, kako se po�utijo v delovni sredini, ali so zadovoljni s svojo 

pla�o, kakšno je njihovo mnenje o podjetju in ali razmišljajo o zamenjavi službe. Na 

nekatera vprašanja vprašani niso imeli jasnega odgovora oz. nanja niso odgovorili. Te 

razgovore sem izvedla v daljšem �asovnem obdobju v obliki diskusij med sodelavci npr. 
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med malico in odmori. Iz tega sem razbrala vzroke za odhode na druga delovna mesta in 

zakaj so se za to odlo�ali samo nekateri delavci v oddelku Razvoja pred devetimi leti.  

2.6.1 Analiza vzrokov odhodov treh delavcev 

Vsem obravnavanim delavcem, ki so si poiskali zaposlitev drugje, je skupno kar nekaj stvari. 

Nih�e od njih ni bil zadovoljen s svojo pla�o, kljub temu, da so dobro delali, eden je imel 

višjo izobrazbo, dva visoko in vsi so bili še na za�etku svoje kariere z eno ali ve� let delovne 

dobe. Delovno okolje ni bilo mote�e samo za enega delavca, ki je odšel. Za ostala dva 

delavca so bili delovni pogoji in delovno okolje eden od pomembnih dejavnikov za za�etek 

razmišljanja o odhodu. Glede na to, da so prišli v kolektiv z ve�jim starostnim povpre�jem, 

so s sodelavci dobro shajali. Do podjetja niso �utili nobene vezi in simpatije. Ni jih zadržalo 

niti vra�ilo štipendije, ki bi jo tekom nekaj let morali odslužiti v podjetju. 

Domnevam, da del krivde za odhod nosi neustrezna motivacija za delo. Ti delavci so mi 

namre� povedali, da bi lahko delali še bolje in ve�, �e bi dobili višjo pla�o. Pla�a je 

nasplošno prvih nekaj let zelo nizka in po mnenju zaposlenih neprimerna za njihovo delo. Pri 

vsem tem so delavci ob�utili še razlike v koli�ini dela, ko so se primerjali s svojimi 

starejšimi kolegi. Starejši kolegi so za zelo podobno delo dobili dosti višje pla�ilo kot pa 

mlajši delavci, ker se je v podjetju pla�a višala samo z leti oz. delovno dobo in ne z 

zahtevnostjo del. �e bi bila pla�a odvisna od zahtevnosti nalog, ki jih delavec opravlja, bi 

marsikateri novinec po pla�i že po nekaj letih prekosil starejšega kolega. Prav tako pla�a ni 

bila usklajena z uspešnostjo opravljenih nalog. Dejansko je bila višina pla�e odvisna samo 

od tega, kako dolgo je delavec že zaposlen. Delavci so na splošno napredovali vsaki dve leti 

za 10%, ne glede na zahtevnost nalog in ne glede na uspešnost zaupanega dela. Zaradi 

takšnega na�ina vrednotenja dela so ob�asno nastajala notranja neskladja med sodelavci, 

�eprav bi le ti morali skupno delovati na nekem projektu.  

Dogaja se, da slabi ravnalci podrejenim delavcem z visokim potencialom nalagajo 

prezahtevno delo, �eš, saj so rekli, kako sposobni so, ali kar je še huje, ljudem, ki so izkazali 

izjemen potencial, preprosto ne zaupajo samostojnega in izzivalnega dela. Ko se �lovek zave 

svojega potenciala, ga želi uveljaviti. �e za to dolgo ne dobi priložnosti, se umakne, nekako 

potuhne in svoj potencial uveljavlja drugje ali odide v zanj bolj izzivalno okolje (Vodopivec, 
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Mayer, 2001, str. 192). Prav to se je dogajalo z odhajajo�imi delavci. Zavedali so se svojega 

potenciala, hoteli so izzivalno delo, vendar so za svoj vložek hoteli tudi ustrezno pla�ilo. 

Velik delež nezadovoljstva, ki je vodilo do odhoda, pripada delovnemu okolju. Za študijo 

nove konstrukcije na novem izdelku ali izboljšavo stare je potrebno primerno okolje. Vsako 

umsko delo potrebuje miren in svetel prostor s primerno ra�unalniško opremo. Delavec za 

svoje delo potrebuje svoj osebni ra�unalnik, povezavo s svetovnim omrežjem (Internet), 

ve�jo delovno mizo primerno za pregledovanje na�rtov, dostopnost do pisarniških 

pripomo�kov kot so na primer fotokopirni stroj, fax in pisarniški material (papir, pisala ipd.) 

ter raznovrstnih tehni�nih pripomo�kov za meritve (pomi�no merilo, tra�ni meter, kotnik 

ipd.). Na žalost so bile v oddelku Razvoja dolo�ene stvari nedostopne. Nerazumljivo 

pomanjkanje osebnih ra�unalnikov in nedostopnost pošiljanja in sprejemanja sporo�il po 

fax-u je onemogo�alo normalno delo.  

Velika slabost so bili tudi delovni prostori, kjer je bilo v eni pisarni natrpanih pet delavcev. 

Uskladiti razmerja in njihove želje med njimi je bilo težko. Sama pisarna je bila natrpana s 

prepolnimi starimi omarami in neergonomskimi mizami ter stoli. Narava dela je zahtevala 

veliko kontaktiranja in povezovanja z delavci iz drugih oddelkov. �e je samo eden izmed 

njih pozabil, da ni sam v pisarni in ni telefoniral s primerno tihim glasom, je bila 

koncentracija porušena. V primeru obiskov poslovnih partnerjev ni bilo na voljo primerne 

govorilnice oz. sejne sobe. To je posredno vrglo slabo lu� na delavce, ki so sprejemali 

poslovne obiske in vplivalo na mnenje poslovnih partnerjev.  

Prostorska stiska je bila še toliko bolj izrazita, kadar so delavci v obravnavanem oddelku v 

pisarni prou�evali konkuren�ne vzorce. Oddelek ni imel dodatnega skladiš�nega prostora, 

kjer bi se lahko ti vzorci odlagali. Posledica tega je bila, da je pisarna izgledala kot malo 

skladiš�e, kar pa je bilo vsekakor zelo neprijetno okolje za razvojno delo. 

Izkazalo se je, da so bili delavci, ki so se zaposlili na novo, zelo dovzetni za prostor, v 

katerem so delali. Videli so pomanjkljivosti, ki so bile za njih zelo mote�e. To jih je pehalo v 

nezadovoljstvo ob opravljanju delovnih nalog, njihovo po�utje pri delu je bilo slabo. Pri 

vsem tem jih ravnalec ni poskušal niti motivirati z višjo pla�o ali posebnimi bonitetami, npr. 

posebej pla�animi nadurami. Tako so ti mladi delavci, ki so v slabih štirih letih prišli in 

odšli, zgubljali energijo in entuziazem. Zaradi odnosa podjetja do razvojnega dela so dobili 

ob�utek, da njihovo delo ni dovolj cenjeno.  
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�isto normalno je, da se ljudje primerjajo z boljšimi od sebe in si želijo tisto, kar je boljše. V 

primeru teh delavcev, ki so zelo hitro odšli iz oddelka Razvoja, je bilo o�itno, s kom ali s 

�im se primerjajo. Njihovi vrstniki z enako izobrazbo in delovno dobo, ki so bili zaposleni v 

oddelkih nerazvojne dejavnosti (Trženje, Nabava, Prodaja) so imeli dosti boljše pogoje za 

delo, višjo pla�o in manj stresno delo. Ko se je delavec za�el prepri�evati, da v vsakem 

primeru dobi enako pla�ilo, �e dela dobro ali slabo, �e se dela loti odgovorno ali ne, je za�el 

popuš�ati pri svojem opravljanju nalog. S tem se je izognil stresnim situacijam in 

obremenitvam zaradi iskanja ustreznih rešitev pri konkretnih nalogah. Takoj, ko je imel 

delavec takšen pristop do svojega dela, je bilo to vidno na celotnem projektu, pri katerem je 

sodeloval ali bil celo vodja. Namesto, da bi bila delovna naloga opravljena v enem mesecu, 

je bila v dveh, pa še to z zmanjšano zanesljivostjo. Kljub temu, da je bilo vsem trem 

obravnavanim delavcem delo zanimivo, so prišli do spoznanja, da na takšen na�in ne želijo 

delovati in opravljati svojih delovnih obveznosti skozi vso delovno dobo (slika 2).  

Slika 2: Vzroki odhajanja delavcev 

 

Slabo pla�ilo za opravljeno delo Majhno zadovoljstvo ob delu Neprimerno delovno okolje 

Delavci za�nejo iskati  
zaposlitev drugje  

Vir: Lastna slika. 

V sliki 2 je prikazano, kako dolo�eni pogoji pripeljejo delavca do odlo�itve, da si za�nejo 

iskati drugo zaposlitev. Ti pogoji so bili v primeru obravnavanih delavcev pla�a za 

opravljeno delo, delovno okolje in majhno zadovoljstvo ob delu. Slabo pla�ilo za opravljeno 

delo in neprimerno delovno okolje imata vpliv tudi na zadovoljstvo ob delu, ki je postalo 

tako majhno, da so si delavci za�eli iskati drugo zaposlitev.  

Napo�il je trenutek odlo�itve, ko so vsi trije delavci izbrali enako odlo�itev – zapustitev 

delovnega mesta. In krog se je za�el vrteti na novo: v oddelku Razvoja sta se na novo 

zaposlila dva mlada delavca, ki sta zaklju�ila univerzitetno šolanje strojno tehni�ne 
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usmeritve in za�ela s pripravništvom (slika 1). Njuna pot se je za�ela na �isto enak na�in kot 

pri njunih predhodnikih.  

2.6.2 Pregled mnenj delavcev, ki niso odšli 

V takratnem oddelku je bilo 28 delavcev. Trije delavci so odšli. Pri delavcih, ki so ostali, jih 

20 (80%) ni bilo zadovoljnih z delovnim okoljem ne glede na to, da so se mu prilagodili. V 

razgovoru z njimi sem izvedela, da bi svoj delovni prostor spremenili, �e bi imeli možnost. 

Med odgovori na vprašanje, kaj bi spremenili, so navajali pove�anje števila omar, ve�je 

mize, udobnejše stole, klimatizirane prostore, ve�je pisarne, manj sodelavcev v pisarni in 

zamenjavo nekaterih sodelavcev v pisarni.  

Po mnenju šestnajstih delavcev je bila pla�a primerna, vendar povišici ne bi nasprotovali. 

Preostalih devet delavcev je bilo mnenja, da je njihova pla�a premajhna glede na njihov 

delovni vložek.  

Delavci so se med seboj dobro poznali in so vedeli kaj lahko drug od drugega pri�akujejo. 

To jim je olajšalo delo in sodelovanje na projektih. Za uvajanje novincev so bili najve�krat 

dolo�eni isti delavci. To so bili delavci s sedmo stopnjo univerzitetne izobrazbe in ve� kot 10 

let delovne dobe. Teh delavcev je bilo samo pet. Za uvajanje novincev niso imeli nobene 

posebne volje, ker so jih že vnaprej obsodili, da ne bodo dolgo ostali. Zanje je bilo to le še 

dodatno delo, ki si ga niso želeli, vendar so ga morali opravljati. Delavci z ve� kot desetimi 

leti delovne dobe so na nek na�in opazovali nove delavce, tako da so jih pustili nekaj �asa na 

preizkušnji. Na koncu je ta ali odšel ali pa se podredil pogojem dela, ki so bili takrat na 

voljo. Novinci so se med seboj razlikovali. Eni so tak na�in razmišljanja sprejeli in se 

prepustili toku �asa, drugi so poskušali delo ''uvajalcem'' olajšati in so sami raziskovali novo 

podro�je dela. 

Najve�ji problem delavcev z ve� let delovne dobe je bil v tem, da so postali pasivni in 

preboje�i, da bi izrazili svoje mnenje in se borili za pravice, ki bi jim pripadale. Niso si upali 

zoperstaviti ravnalcu in ostalim nadrejenim. Imeli so družine, odpla�evali so kredite za hiše 

ali avtomobile. Za njih je izpostavljanje ali postavljanje zase predstavljalo precejšnje 

tveganje. Mislili so si, da jih podjetje lahko postavi pred dejstvo, da lahko odidejo, �e jim kaj 

ne ustreza. Tako so bili raje tiho in so svoje mnenje zadržali zase oz. v krogu najožjih 

sodelavcev. Ravnatelji so se tega zavedali in to bojazen delavcev s pridom izkoriš�ali. V 
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oddelku Razvoja sta dva delavca, ki bosta najverjetneje tu zaklju�ila tudi svojo delovno 

dobo. Pred devetimi leti je podjetje zavzelo stališ�e, da dokler so v oddelku takšni ljudje, ki 

imajo vrsto let delovnih izkušenj, za podjetje še nekaj �asa ni nevarnosti, da bi oddelek 

Razvoja potreboval spremembe. Mladi delavci bodo zapolnili praznino glede števila 

zaposlenih, mogo�e ostali dve leti, nato pa bodo odšli in prišli bodo drugi. 

3. ODDELEK RAZVOJA PO LOKACIJSKIH IN 

ORGANIZACIJSKIH SPREMEMBAH 

Oddelek Razvoja se je pred petimi leti za�el korenito spreminjati. Za�elo se je s selitvijo v 

nove prostore in zamenjavo ravnalca, nadaljevalo pa z zaposlovanjem ve�jega števila novih 

delavcev. Starostna struktura zaposlenih se je zaradi tega zelo spremenila. Mladi delavci – 

novinci so povpre�no delovno dobo v oddelku Razvoja znižali za kar nekaj let. Prihod 

novega ravnalca je povzro�il druga�en pristop k delu. Oddelek je postal bolj fleksibilen in 

zaposleni so delali z ve� elana. Glede na prejšnje stanje ni bilo ve� vzrokov, ki so 

povzro�ili odhajanja. Zato bi pri�akovali, da odhajanj ne bo ve�. 

3.1 Delovno okolje 

Zaradi reorganizacije v podjetju je bilo potrebno spremeniti lokacijo nekaterim oddelkom. 

Med njimi je bil tudi oddelek Razvoja. Delavci tega oddelka so dobili možnost sodelovati pri 

izgradnji novih pisarn, vendar se je na koncu izkazalo, da so bili robni pogoji že dolo�eni in s 

tem dane omejitve. Poleg tega je bilo že vnaprej jasno, da vseh želj ne bo mogo�e upoštevati. 

Na koncu so bile pisarne vseljive, vendar opremljene in razporejene druga�e, kot so si 

delavci predstavljali. Takoj se je videlo, da jih bo še naprej pestila prostorska stiska, ki je bila 

že do takrat najve�ja težava. Delavcem je bilo obljubljeno, da bodo nekatere manjkajo�e 

stvari dokupljene in izdelane postopoma.  

Pisarne so bile izdelane po vzoru ameriških odprtih pisarn, ki nimajo zidov. Ker je bilo ve� 

pisarn v enem prostoru (med seboj so bile lo�ene samo z meter visoko premakljivo 

pregrado), jih bomo imenovali kar ena pisarna. Oddelek Razvoja je bil razdeljen na ve� 

manjših pododdelkov, ki so bili vsi razen razvojnega laboratorija zbrani v tej veliki pisarni. 

Delavci so se med seboj videli, takoj so lahko stopili h kolegu in ga kaj vprašali, lažje so se 
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organizirali in med sabo sodelovali. Dejansko so imeli drug nad drugim ve�ji pregled in zato 

olajšano sodelovanje – vsi so bili ''pri roki''. Poleg te prednosti je bila še ena: delavci so 

�utili, da pripadajo enemu oddelku – oddelku Razvoja. Kljub tem prednostim, se je 

izkazalo, da ima velika pisarna tudi slabosti, predvsem za razvojno delo. Velika 

pomanjkljivost je bil manjkajo�i prostor za vzorce in polizdelke, ki je bil že prej na stari 

lokaciji šibka to�ka. Na stari lokaciji je tak prostor obstajal, bil je majhen, a bil vseeno je. 

Nova pisarna takšnega odlagalnega prostora sploh ni imela. Posledica tega je bila, da so 

imeli delavci naenkrat okrog sebe naloženo polno kosovnega materiala, kar je oviralo gibanje 

po pisarni.  

V novi pisarni je delalo petindvajset delavcev. Nivo hrupa se je drasti�no pove�al. 

Neprestano so zvonili telefoni, ki so bili sedaj na vsaki mizi, na nekaj mizah so delavci imeli 

prižgane radie, nekateri niso znali tiho govoriti. Šele ob koncu osemurnega delovnega dneva, 

ko je ve�ina delavcev odšla, je nastala za razvojno delo primerna tišina. S tega stališ�a je bil 

na�in razporeditve pisarne na novi lokaciji zgrešen oz. neprimeren za oddelek Razvoja.  

Izgled pisarne je bil mišljen za izvedbo projektnega na�ina dela, vendar so se v oddelku 

Razvoja ukvarjali s preve� razli�nimi nalogami, da bi se k vsaki lahko pristopalo projektno. 

Nekaj delavcev se je ukvarjalo izklju�no s podporo proizvodnji izdelkov in niso neposredno 

delovali na projektih za izdelavo novih izdelkov. Nekaj delavcev je bilo zaposlenih samo z 

risarstvom, prerisovanjem in urejanjem na�rtov. Ti prav tako niso bili neposredni udeleženci 

projektnega dela. Vsi preostali delavci so bili �lani razli�nih projektnih skupin, od katerih so 

le nekatere imele možnost delovati v tej pisarni. Za vse namre� ni bilo prostora, �eprav bi 

zaradi narave dela bilo ve� kot zaželeno, da bi se osnovno delo projektne skupine vršilo v 

oddelku Razvoja. Tako je prostorska stiska povzro�ila kar nekaj slabe volje pri opravljanju 

razvojnega dela. 

Delavci so bili zelo zadovoljni z novimi pisalnimi mizami. Te so bile narejene po njihovih 

željah: velike, z ve� predali in delu primerne oblike. Tudi omare so bile nove. �e bi delavci 

naredili pametno selekcijo papirnega materiala in dokumentacije pri selitvi, bi bile omare 

zadosti velike. Ker tega niso naredili, so nekaj �asa godrnjali, da nimajo kam odložiti svojega 

gradiva, potem pa so se prilagodili dejanskemu stanju. Tisti, ki so imeli preve� 

dokumentacije, so si jo razporedili po mizi ali pa jo celo pustili v selitvenih škatlah pod 

svojimi mizami. Delavci so dobili nove stole, ki so bili udobni in primerni za njihovo delo. 
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Na vsaki mizi je bil telefon, ra�unalniki pa so postopoma prihajali, tako da je po štirih letih 

vsak delavec delal na svojem ra�unalniku. 

Velika pomanjkljivost je bila poletna temperatura pisarne. Pozimi so svoje odigrali 

funkcionalni radiatorji in tesna okna, poleti pa se prostor brez klimatske naprave ni mogel 

ohladiti. Te pa ni bilo. V prostoru, kjer se je nahajalo petindvajset delavcev z vklopljenimi 

ra�unalniki, je temperatura velikokrat narasla preko 30oC. Zaradi tako visoke temperature se 

je nekajkrat zgodilo, da je odpovedal tudi interni ra�unalniški sistem, ki je bil lociran v 

omarici zraven pisarne. Delavci se z obljubami, da bodo klimatske naprave kmalu, niso 

mogli hladiti in so bili v obdobju vro�ih mesecev izredno nerazpoloženi za delo. Po dveh 

letih �akanja, so bile klimatske naprave nameš�ene, vendar so šele �ez pol leta za�ele 

pravilno funkcionirati. Nato je nastal drug problem: zaradi tako velikega števila delavcev v 

eni pisarni, se ni nikoli dalo nastaviti klimatske naprave tako, da bi odgovarjalo vsem 

prisotnim. Enim je preve� pihalo, drugim je bilo še vedno vro�e. Vendar so si bili vsi delavci 

enotni glede ene stvari: odkar so imeli klimatsko napravo, je bil prostor hladnejši in so lažje 

delali.   

3.2 Razmerja med delavci 

Zaradi prihoda mladih delavcev je postalo zelo izrazito formiranje razli�nih skupin, kar je 

bilo najbolj vidno med odmori in na malici, kjer so se posamezne skupine zadrževale. 

Delavci so se družili glede na podobno delo, ki so ga opravljali, glede na poznanstvo oz. 

skupno preživeto delovno dobo, glede na spol in starost, glede na enakost razmišljanja. 

Najbolj izrazite so bile tri skupine. V prvi so bili starejši delavci z delovno dobo nad 15 let, 

v drugi so bili delavci iz dela oddelka, ki se je ukvarjal z razvojno elektrotehniko, v tretji 

pa mladi delavci, ki so bili �lani to�no dolo�enega projekta. V vseh treh skupinah so 

delavci znotraj posamezne skupine  imeli zelo podobne interese.  

Skupina starejših delavcev je delala v skladu z uradnim delovnim �asom, ob problemih jih 

nikoli ni zagrabila panika, vedno so delali po na�elu “delo po�aka” ali “nadaljujem lahko 

tudi jutri”, skratka ti delavci so delali enako kot pred leti, ne glede na to, da se je na�in in 

tempo dela spremenil.  
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Kljub temu, da je  bila skupina delavcev s podro�ja razvojne elektrotehnike starostno 

mešana, je bila zelo homogena. Ti delavci so imeli izrazit smisel za humor, dela so se 

lotevali �asu primerno, vedeli so, da se lahko zanesejo drug na drugega.  

Skupina mladih delavcev, ki so sodelovali na dolo�enem projektu, je bila odraz zagnanosti, 

zaletavosti, izvenslužbenih dejavnosti, enakih potreb pri delu in brezkompromisnega 

delovanja. To je bila najbolj tvegana skupina. Za te delavce je obstajala najve�ja verjetnost, 

da bodo ob nezadovoljstvu odšli na drugo delovno mesto. Prav tako so bili zelo iskani zaradi 

njihovih sodobnih metod dela in znanj, ki so jih prinesli s fakultet. Tega so se ti mladi 

delavci zavedali in so na ta na�in iztržili marsikatero pridobitev in ugodnost, ki je ostali 

sodelavci niso bili deležni. Ti privilegiji preostalim delavcem niso ostali skriti in so zaradi 

tega dostikrat negodovali. Ravnalec je to neodobravanje zanemarjal in skušal ustre�i tej tretji 

skupini, ker je vedel, da bodo bodo�i projekti izvedljivi samo na na�in, ki so ga izvajali 

mladi delavci. Tretja skupina mladih delavcev je bila torej dale� najbolj privilegirana 

skupina, kar pa je povzro�ilo kar nekaj nesoglasij in nezadovoljstva ostalih delavcev oddelka 

Razvoja.  

3.3 Doživljanje dela delavcev  

Tako kot so se delavci formirali v razli�ne formalne in neformalne skupine, tako so tudi 

razli�no doživljali delo. Za vsako skupino je bilo zna�ilno svoje doživljanje dela.  

Skupina starejših delavcev je imela �isto druga�no mnenje o dosežkih svojega dela kot 

skupina mladih delavcev. Razlike v njihovem obnašanju na delovnem mestu je bilo takoj 

možno opaziti. Starejši delavci so delali po�asneje in pretehtali vsako odlo�itev preden so 

naredili kon�no verzijo. V nasprotju s tem, je skupina mladih delavcev delala hitro, vendar z 

ve� napakami in s tem posledi�no z ve�jimi stroški pri izdelavi izdelkov. Pristop mladih 

delavcev je bil primeren njihovi mladosti. Kratki odzivni �asi, a na žalost ne zmeraj z 

dobrimi rezultati. Izkušenost starejših delavcev je bila njihova prednost, ki so se je zavedali 

in zaradi tega niso popuš�ali pri svojem na�inu dela. Po njihovem jim je delo omogo�alo 

dosegati rezultate s primernim pla�ilom. Mladim delavcem je delo pomenilo izziv, da so se 

lahko kosali med sabo.  
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Seveda so za vloženo energijo in energi�nost pri delu zahtevali razli�ne bonitete. Ker so jih 

velikokrat bili deležni, so se starejši delavci �utili izigrane. Kljub temu se je pri starejših 

delavcih �utila ve�ja pripadnost podjetju kot pri mladih delavcih. Slednji niso �utili nobene 

druge povezanosti s podjetjem kot te, da jih podjetje pla�uje za njihovo delo. �e bi se 

podjetju za�elo goditi slabo, bi ti mladi delavci takoj odšli drugam. Starejši delavci bi 

po�akali in upali na najboljše.  

Zaradi samega pristopa k delu so starejši delavci dostikrat naleteli na neodobravanje pri 

ravnalcu. Temu primerno so nihala njihova razpoloženja. Prijeten za�etek delovnega dneva 

se je zaradi pripombe, graje ali pohvale lahko spremenil v �isto drug dan. Pri mladih 

delavcih je bilo opaziti, da se kaj dosti ne zmenijo na posredovanje ravnalca. Njihovo 

prepri�anje, da sami zmorejo in vedo skoraj vse, je bilo bolj v ospredju kot mnenje ravnalca.  

3.4 Rezultati raziskave med zaposlenimi v oddelku Razvoja 

Tako kot v preteklosti – pred devetimi leti - sem z delavcema, ki sta odšla in z nekaterimi od 

teh, ki so ostali, tudi sedaj, kot njihova sodelavka, izvedla neformalne razgovore. Med 

razgovori sem jim postavila naslednja vprašanja (enaka kot pred devetimi leti): koliko let 

delovne dobe imajo, kakšno izobrazbo imajo, kaj jih moti pri svojem delu, kaj mislijo o 

delovnem okolju, kako se po�utijo v delovni sredini, ali so zadovoljni s svojo pla�o, kakšno 

je njihovo mnenje o podjetju in ali razmišljajo o zamenjavi službe. Razgovore sem opravila 

v daljšem razdobju v obliki diskusij med sodelavci npr. med malico in odmori. Iz tega sem 

povzela vzroke za odhode na druga delovna mesta in zakaj sta se za to odlo�ila samo dva 

delavca v oddelku Razvoja.  

V sliki 3 je prikazano, kako je potekalo zaposlovanje in odhajanje delavcev iz oddelka 

Razvoja v letih od 2000 do 2003. Na novo se je zaposlilo osem delavcev, od katerih je odšel 

samo en delavec. Ta delavec je bil premalo �asa v oddelku, da bi se vklju�il v katerokoli 

skupino. Še najbolj se je nagibal k skupini mladih delavcev. Drugi delavec, ki je odšel, je bil 

zaposlen v oddelku že štirinajst let. Delavec je pripadal skupini starejših delavcev.  
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Slika 3: Fluktuacija delavcev v sedanjem obdobju 

 

 
2000 

Prihod 
delavca 

Odhod 
delavca 

D 4 
D 5 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

D 4, 5  ...  podrobneje opisana delavca 
D  … ostali delavci 

D 5 
D 
D 
D 

D 
D 

D 
D 

 

Vir: Lastna slika. 

Iz slike 3 je razvidno, da se je zelo zmanjšalo odhajanje na drugo delovno mesto glede na 

situacijo v preteklosti. V obravnavanih letih se je zaposlilo ve� novih delavcev kot pred 

letom 2000. 

3.4.1 Primer delavca 4 

V oddelku Razvoja se je zaposlil pred štirinajstimi leti. To je bila njegova prva zaposlitev. V 

teh letih si je ustvaril svoje ime in pridobil delovne izkušnje. Rad se je družil s sodelavci tudi 

med svojim prostim �asom. Bil je eden izmed �lanov že omenjene neformalne skupine 

starejših delavcev. Temu primerno je pristopal k delu in temu primerni so bili njegovi 

delovni rezultati.  

Ustvaril si je takšno osebno delovno okolje, ki mu je odgovarjalo. To pomeni, da ga je 

zanimal samo tisti del okolice, ki se je navezoval na delovno mizo, ra�unalnik, ki ga je lahko 

uporabljal in kot pisarne, kjer je odlagal svoje vzor�ne izdelke. Selitev na novo lokacijo zanj 

ni imela velikega pomena, ker je bil zadovoljen že s tem, kar je imel prej. Zelo pa ga je 

prizadela menjava ravnalca. Novi ravnalec je po njegovem zahteval preve� in vse naenkrat. 
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Zaradi neprestanih pregovarjanj in nestrinjanj z novim ravnalcem, je velikokrat odhajal 

domov slabe volje in še slabše volje prihajal v službo. Iz dneva v dan je na svoj ra�un 

poslušal kritike. Imel je ob�utek, da ni� ve� ne naredi prav. Ker je �util, da tudi sodelavci, s 

katerimi je sodeloval na dolo�enih projektih, vanj zgubljajo zaupanje, se je odlo�il, da si  

poiš�e novo službo. Ravnalec ga ni poskušal pregovoriti, tako da je delavec 4 dal odpoved 

in odšel na drugo delovno mesto v istem podjetju.  

3.4.2 Primer delavca 5 

Zaradi pove�anih potreb za delo na novih projektih, se je leta 2002 v oddelku Razvoja 

zaposlilo ve� mladih delavcev. Med njimi je bil tudi delavec 5. Po pogovoru z njim je bil 

ravnalec zelo zadovoljen in je komaj �akal, da bo delavec 5 lahko za�el z delom. Ker je ta 

imel odpovedni rok na starem delovnem mestu v drugem podjetju, je trajalo še tri mesece, da 

je lahko pri�el delati v oddelku Razvoja. Delavec 5 je imel �isto posebna znanja, ki jih je 

pridobil na fakulteti in kasneje izpopolnil v podjetju, tako da se ga je ravnalec zelo veselil. V 

njem je videl priložnost, kako delati v prihodnosti.  

Ko se je delavec 5 dejansko zaposlil v oddelku Razvoja, so nastale težave. En dan pred 

njegovim prihodom, so mu sodelavci po naro�ilu ravnalca zasilno pripravili delovno mizo v 

delu pisarne, ki ni bila primerna za njegovo delo. Delovni prostor bi naj imel med delavci, ki 

so se ukvarjali z operativnim delom spremljanja proizvodnje. To je bilo �isto v nasprotju z 

dogovorom, ki ga je imel z ravnalcem. Vendar je bil ravno ravnalec tisti, ki je odredil, kje bo 

imel novi delavec prostor za delo. Dobil je samo beležko in pisala. Ta delavec bi za svoje 

delo potreboval osebni ra�unalnik in zmogljivo delovno postajo, da bi lahko konstruiral nove 

izdelke. Na mizi ni imel niti telefona. Njegov prostor bi moral biti med delavci s podobnim 

delom, ki je bilo �isto na drugem koncu pisarne. Že po nekaj dnevih je delavec 5 izrazil 

nezadovoljstvo glede njegove razporeditve in pomanjkljive opreme, ki mu je bila na voljo.  

Ta delavec je prišel v oddelek ravno v �asu, ko je bilo na projektih ogromno dela. Zaradi 

preslabe definiranosti, kaj je njegova naloga oz. s �im naj se ukvarja, se je iz dneva v dan 

bolj dolgo�asil. Dela, zaradi katerega je dobil službo, ni mogel opravljati, ker ni imel 

ra�unalnika, pomagati komu na projektih pa ni mogel, ker nih�e ni imel �asa, da bi ga 

uvedel. Kdo je njegov mentor, ni bilo jasno definirano. Tu pa tam je lahko komu prisko�il na 

pomo� z izdelavo manjših nezahtevnih na�rtov. �ez �as so mu sodelavci za�eli dajati 
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nekatere svoje naloge, kar ni bilo prav. Delavec 5 ni dobil pri ravnalcu nobenega zagotovila, 

kdaj bo lahko pokazal znanje, ki ga ima. Po treh mesecih je razo�aran dal odpoved in se 

zaposlil v prejšnjem podjetju, kjer so mu celo povišali pla�o, ker so ga zelo pogrešali, 

medtem ko ga ni bilo.  

3.4.3 Analiza mnenj delavcev, ki so ostali v oddelku Razvoja 

V opazovanih zadnjih petih letih je oddelek Razvoja pridobil na številu zaposlenih na ra�un 

novih zahtevnih projektov. Ve�inoma so bili na novo zaposleni mladi delavci. Njihova 

nagnjenja po dokazovanju so bila izrazita in v nasprotju z ambicijami nekaterih starejših 

delavcev.  

Tako kot pred devetimi leti, se je tudi sedaj pokazalo, da se starejši delavci ne želijo 

izpostavljati. Raje malo potrpijo, �e ni �isto vse po njihovem in potarnajo pred sodelavci. 

Pred ravnalcem niso skoraj nikoli izpostavili svojih problemov, kaj šele, da bi zagrozili z 

odpovedjo službe. Svoje delo sicer radi opravljajo, vendar s �im manj spremembami pri 

vsakodnevnih rutinah. Starejši delavci oddelka Razvoja nimajo nagnjenj k odpovedi službe, 

prav tako nimajo ve� ambicije po velikih napredovanjih. Edino za kar si še prizadevajo je, da 

bi vsaj vsaki dve leti dobili višjo pla�o.  

Med mladimi delavci jih je ve�ina na prvo mesto med prioritetami postavila dose�i oz. imeti 

dovolj visoko pla�o. Napredovanje po vertikali jih še nekaj �asa ne bo zanimalo. Raje imajo 

dobro pla�o in opremo za delo kot da bi bili vodje raznih projektov. To, kar jim trenutno 

delo nudi, jih motivira in žene naprej. Njihova agresivnost in mladostna zagnanost je 

zaenkrat popla�ana. �e se bodo kdaj odlo�ili zamenjati službo, jo bodo takoj, ko se bo za to 

pokazala priložnost in ne bodo kolebali kot to sedaj po�no njihovi starejši sodelavci.  

Odhajanje delavcev iz oddelka Razvoja v obeh obravnavanih obdobjih ni potekalo masovno, 

prej individualno. Glede na sedanje stanje je razvidno, da je odhajanj manj kot v 

preteklosti. Po izjavah delavcev, ki so odšli, naj bi bili vsi vzroki odhajanj povezani z 

delovnimi vrednotami, zadovoljstvom, po�utjem pri delu in precej tudi z delovnim okoljem. 

Da bi se v bodo�e v oddelku Razvoja lahko izognili odhajanju dobrih delavcev, bom to 

podro�je tudi teoreti�no obdelala. 
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4. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA DELOVNE VREDNOTE, 

ZADOVOLJSTVO IN PO�UTJE PRI DELU 

�loveška razmišljanja in ob�utja o delu, ki ga opravljajo, o podjetju, kjer so zaposleni, ne 

vplivajo samo na delav�evo obnašanje pri delu, ampak tudi na njihovo po�utje, sre�o in 

zdravje. Na doživljanje dela zelo vplivajo dejavniki kot so delovne vrednote, odnos do dela 

in po�utje pri delu (slika 4). Vsak od teh dejavnikov vsebuje razli�ne poddejavnike, ki 

vplivajo drug na drugega. Kako ljudje doživljajo delo, službo in podjetje, je odvisno od 

njihovih misli in ob�utij. Nekatera ob�utja so splošna in dolgotrajna, nekatera bolj natan�na 

in hitro spremenljiva.  

Slika 4: Dejavniki, ki povzro�ajo doživljanje dela 

 

Delovne vrednote 
(Work Values) 

Dejavniki, ki povzro�ajo 
doživljanje dela 

Odnos do dela 
(Work Attitudes) 

Po�utje pri delu 
(Work Moods) 

Zadovoljstvo pri delu 
(Job Satisfaction) 
 
Pripadnost podjetju 
(Organizational  Commitment) 

Zunanje delovne vrednote 
(Extrinsic Work Values) 
 
Notranje delovne vrednote 
(Intrinsic Work Values) 

 

Vir: Prirejeno po George, Jones, 1996, str. 71. 

Slika 4 prikazuje dejavnike, ki vplivajo na to, kako delavec reagira v posamezni delovni 

situaciji. Ti dejavniki so delovne vrednote, odnos do dela in po�utje pri delu. Delovne 

vrednote so lahko zunanje in notranje, odvisno s �im so delovne vrednote povezane. Odnos 

do dela je razdeljen v dve kategoriji �ustev: na zadovoljstvo pri delu in pripadnost podjetju. 

Doživljanje dela povzro�a tudi samo delo. Glede na to, ali gre za povezavo z naravo dela ali 

s posledicami dela, je odvisno, kakšne so delovne vrednote. Prav tako je zadovoljstvo pri 

delu odvisno od prepri�anja o samem delu. Delo je pravzaprav tisto, okrog katerega se sklene 

krog. Ima svoj namen in cilj. O tem govorita tudi Lipi�nik in Krajnc. 
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Lipi�nik pravi (Možina et al., 2002a, str. 473), da niti ena sama �lovekova aktivnost ni nikoli 

spodbujena samo z enim, temve� s številnimi zelo zapletenimi, znanimi in neznanimi 

dejavniki. Vedenje ni naklju�no, vedno je usmerjeno k cilju. Vedenje je na splošno 

predvidljivo, �e vemo, kako oseba zaznava dolo�eno situacijo in kaj je zanjo pomembno. 

Psihologi pravijo, da ni nobeno �lovekovo obnašanje zgolj eksplozija energije, ki bi sprožila 

vrsto nesmotrnih reakcij, ampak je �lovekovo obnašanje vedno smotrno, za njim se vedno 

skriva neka notranja sila, nagib ali motiv. Prav tako je obnašanje ljudi vedno usmerjeno h 

kakemu cilju, ki zagotavlja, da bodo potrebe zadovoljene, interesi in navdihi pa uresni�eni 

(Krajnc, 1982, str. 22). 

Poglejmo si podrobneje vsakega od naštetih dejavnikov in z njimi povezana �ustva. 

4.1 Delovne vrednote 

Delovne vrednote (angl. work values) so pomembne za razumevanje in ravnanje z dejavniki 

doživljanja dela. Odražajo, kaj ljudje poskušajo dose�i skozi delo in z delom, ki ga 

opravljajo. Raziskovalci so delovne vrednote razdelili na dve kategoriji: intrinsi�ne 

(notranje) delovne vrednote in ekstrinsi�ne (zunanje) delovne vrednote. 

4.1.1 Opredelitev delovnih vrednot 

Delovne vrednote spadajo med dolgotrajna mnenja in ob�utke, ki opisujejo vedenje 

delavca na delu in delav�evo osebno prepri�anje o njegovih rezultatih. Poglejmo nekaj 

pogledov na delovne vrednote. 

Vrednote so eden najpomembnejših na�inov izražanja �lovekovih motivov. Vrednote so 

lahko na primer resnica, lepota, dobrota itd. So temeljne dimenzije presojanja sveta in kot 

take ne morejo biti same predmet presoje. Ne moremo odgovoriti na vprašanje, ali je 

pomembnejša resnica ali lepota, saj ne obstaja noben višji kriterij ali supervrednota, ki bi 

omogo�ila to presojo (Poga�nik, 1997, str. 17). 

Delavec je lahko ambiciozen, domiseln, ubogljiv, se zna obvladovati, je spoštljiv. Prav tako 

spada med delovne vrednote delav�evo prepri�anje, da mora biti na delovnem mestu pošten, 

resnicoljuben in uslužen do sodelavcev. Vse to pomeni, da so delovne vrednote najbolj 
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splošna in dolgotrajna mnenja, ki jih imajo delavci o delu na splošno (George, Jones, 1996, 

str. 72). 

Razlikujeta se dve veliki kategoriji vrednot: vrednote, ki se nanašajo na to, kar nam je vše� in 

kar imamo radi, ter vrednote, ki se nanašajo na to, kar je prav. V splošnem se pojem vrednot 

zelo povezuje s pojmoma morale in etike. To bi naj bilo razumljivo, saj so prav vrednote 

nekakšen kažipot morali in etiki, �loveški nravnosti (Musek, 1993, str. 50). 

Delovne vrednote so povezane z motiviranjem. To pomeni, da morajo ravnatelji pri 

kadrovanju, vodenju in motiviranju, upoštevati te vrednote, ki jih delavci pri�akujejo od 

dela. Delovne vrednote so razmeroma trajne in se nanašajo bolj na posameznika kot na 

konkretno delo (Rozman, 2000, str.66). 

Delovne vrednote so prepri�anja, ki jih definiramo s tremi kriteriji: so dolgotrajni ob�utki, 

nanašajo se na to, kar se posamezniku zdi pomembno in vplivajo na vedenje. Vrednote so 

pomembne, ker vplivajo na odnos do dela in vedenja (Daft, Noe, 2001, str. 108). 

Notranje vrednote so delovne vrednote, ki so povezane s samo naravo dela. Delavci, ki 

želijo izzive, zanimivo delo, ustvarjalnost, se u�iti novih stvari, samostojnost, zahtevnost, 

imeti odgovornost in dati svoje delovne prispevke, imajo notranje delovne vrednote.  

Zunanje vrednote so delovne vrednote, ki so povezane s posledicami dela. Delavci, ki 

imajo te vrednote, �utijo, da je njihov osnovni razlog za delo služenje denarja oz. 

zagotavljanje ekonomske varnosti zase in za družino. Služba – delo jim mora omogo�ati 

status v podjetju in okolici, prav tako pa prosti �as za družino in svoje hobije.  

4.1.2 Vpliv notranjih na zunanje vrednote in obratno 

Mnogim ljudem je delo nujno potrebno za preživetje, zato imajo precej bolj poudarjene 

zunanje delovne vrednote. Pri ve�ini ljudi se najdejo obojne delovne vrednote, tako zunanje 

kot notranje. Glede na to, �emu dajejo ti ljudje prednost, smatrajo ene delovne vrednote za 

bolj pomembne kot druge. �e npr. u�iteljica, ki rada pou�uje, zamenja službo za bolje 

pla�ano delo v nekem podjetju, ima mo�nejše zunanje kot notranje delovne vrednote. �e 

socialni delavec z manjšo pla�o in nehvaležnim delom vztraja v svojem poklicu zaradi 

prepri�anja, da po�ne nekaj koristnega in dobrega, ima mo�nejše notranje kot zunanje 

delovne vrednote. 
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To je tudi razlog, zakaj morajo ravnalci upoštevati razliko med notranjimi in zunanjimi 

delovnimi vrednotami, ko se odlo�ajo o spremembah na delovnem mestu. Pri dolo�enih 

delavcih lahko dosežejo s ponujeno višjo pla�o precej dobre pogoje za motiviranje, pri 

drugih je potrebno pove�ati motivacijo s pove�anjem odgovornosti in u�enjem novih stvari. 

Tabela 1 prikazuje nekaj primerov notranjih in zunanjih delovnih vrednot. 

Tabela 1:  Primerjava notranjih in zunanjih delovnih vrednot 

Notranje delovne vrednote Zunanje delovne vrednote 

Zanimivo delo Visoka pla�a 
Delo z izzivi Varnost zaposlitve 
U�enje novih stvari Ugodnosti zaposlitve 
Dajanje pomembnih prispevkov Status v širšem okolju 
Doseganje svojih najvišjih zmožnosti Druženje izven delovnega mesta 
Odgovornost in neodvisnost �as za družino 
Biti kreativen �as za hobije 

Vir: George, Jones, 1996, str.72. 

V tabeli 1  je našteto kaj je pomembno pri zunanjih delovnih vrednotah in kaj pri notranjih 

delovnih vrednotah. Takoj je opazna razlika med temi delovnimi vrednotami. Delavca z 

izrazitimi zunanjimi delovnimi vrednotami bi namre� zelo težko motivirali s ponujenim 

novim delom, pri katerem bi lahko dokazoval svojo kreativnost in se nau�il novih stvari. Bi 

ga pa zelo motivirali za delo, �e bi mu ponudili primerno visoko pla�o, definiran delovni �as 

in možnost ukvarjanja z lastnimi interesnimi dejavnostmi.  

4.2 Zadovoljstvo pri delu 

K ob�utenju pri delu (angl. work attitudes) se najpogosteje šteje delovno zadovoljstvo (angl. 

job satisfaction) in pripadnost podjetju (angl. organizational commitment). Ta �ustva niso 

dolgotrajna, ker se lahko spremenijo npr. ob menjavi službe. Delovno zadovoljstvo je 

prepri�anje o trenutnem delovnem mestu, ki niha glede �utenja samega dela, mnenja o 

sodelavcih, nadrejenih in delav�eve pla�e. Pripadnost podjetju je mnenje o podjetju, kjer so 

delavci zaposleni. Pripadnost podjetju tako kot zadovoljstvo pri delu niha, vendar glede na 

politiko napredovanja, kvaliteto izdelkov in zavzemanje podjetja o eti�nih vrednotah. 
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Doživljanje svojega dela in pripadnosti podjetju se pri ljudeh spreminja skozi dolo�ena 

obdobja. V primeru spremembe delovne situacije, ko je delavcu ponujeno ali zavrnjeno 

napredovanje glede pla�e, se lahko spremeni njegovo ob�utenje pri delu. Prav tako se 

spremeni ob�utenje pri delu, ko delavec zamenja delovno mesto ali podjetje. 

4.2.1 Opredelitev zadovoljstva pri delu 

Zadovoljstvo pri delu (angl. job satisfaction) spada poleg pripadnosti podjetju med ob�utenja 

pri delu. To niso dolgotrajna �ustva, ker se menjajo v odvisnosti od konkretnega dela, ki ga 

�lovek opravlja. Ob�utenje pri delu je torej zbir �ustev in mnenj o tem, kako naj se �lovek 

vede pri svojem konkretnem delu (Rozman, 2000, str. 66). 

Podobnega mnenja sta George in Jones (1996, str. 74), ki pravita, da je delovno zadovoljstvo 

�ustvo in prepri�anje o trenutnem delovnem mestu. Zadovoljstvo niha glede na osebno 

prepri�anje o samem delu, mnenju o sodelavcih in nadrejenih ter o delav�evi pla�i.  

Uhan pravi (1989, str. 191), da na zadovoljstvo pri delu in stopnjo zadovoljenosti potreb in 

ciljev delavcev v veliki meri vpliva že narava dela, ki ga delavci izvajajo v delovnem 

procesu. Delavci so bolj zadovoljni z delom, �e je njihovo delo razli�no, strokovno in 

zahtevno. 

Pregled razli�nih situacij je pokazal štiri faktorje, ki posledi�no vplivajo na visoko delovno 

zadovoljstvo: umsko izzivalno delo, pravi�ne nagrade, odgovarjajo�i delovni pogoji in 

ustrezni sodelavci. Kar je najpomembnejše je to, da vsakega od teh faktorjev lahko 

nadzorujejo ravnalci. Delavci imajo raje službe, ki jim omogo�ajo pokazati svoje 

sposobnosti, jim ponujajo delo na razli�nih nalogah, imajo ob delu svobodo in povratno 

informacijo, kako so ravnalci z njimi zadovoljni. Te zna�ilnosti delajo delo umsko 

izzivalno. Delavci težijo k pravi�nemu napredovanju, ki omogo�a osebno rast delavca, ve� 

odgovornosti in pove�an družbeni status. To pomeni, �e delavci prejmejo pravi�ne nagrade, 

je ve�ja verjetnost, da bodo pri delu zadovoljni. Delavce precej skrbi delovni prostor in ali 

delajo dobro. Izkazalo se je, da imajo delavci raje prostor, ki je varen in udoben. Ve�ina 

delavcev raje dela blizu doma, v �istih in karseda moderno urejenih prostorih ter s primerno 

delovno opremo – skratka, v njim odgovarjajo�ih delovnih pogojih. Za ve�ino delavcev je 

delo tudi prijetno druženje z drugimi delavci. Delavec, ki ima prijazne in uslužne sodelavce, 
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bo bolj zadovoljen pri svojem delu kot tisti delavec, ki nima tako primernih sodelavcev. 

Lahko re�emo tudi to, da so delavci, ki imajo razumevajo�ega in prijaznega nadrejenega, ki 

jih nagradi ob dobrem delu in prisluhne ob težavah, bolj zadovoljni kot tisti delavci, ki 

takšnega nadrejenega nimajo (Robbins, 2001, str. 82). 

�e pogledamo širše na zadovoljstvo pri delu, vidimo, da na ob�utenja pri delu – kamor 

seveda spada tudi zadovoljstvo pri delu – vplivajo razli�ne komponente. Razdelitev 

komponent ob�utenja pri delu je prikazana v sliki 5. 

Slika 5: Komponente ob�utenja pri delu 

 

Vir: George, Jones, 1996, str. 74. 

Ob�utenje pri delu je sestavljeno iz treh komponent (slika 5): �ustev – �ustvena komponenta, 

prepri�anja – poznavalna komponenta in mišljenja, kako se obnašati – vedenjska 

komponenta. Npr.: �ustvena komponenta delavca so njegovi ob�utki o delu in podjetju, 

poznavalna komponenta so delav�eva prepri�anja o delu in podjetju (lahko verjame, da je 

delo zelo pomembno/nepomembno), vedenjska komponenta so delav�eve misli o potrebnem 

obnašanju na delu in v podjetju. Komponente ob�utenja pri delu vplivajo druga na drugo in 

so hkrati med seboj združljive. 

Ljudje so z delom, ki ga opravljajo, lahko zelo zadovoljni, celo tako, da ga niti ne želijo 

menjati. Lahko pa so tako nezadovoljni, da ga ne želijo ve� opravljati. Zadovoljstvo pri delu 

je odvisno od osebnosti, delovnih vrednot, narave dela samega in družbenih vplivov. Velik 

delež zadovoljstva je pogojen z osebnostnimi lastnosti – kar 30%, ostalo je povezano z 

�ustvena komponenta: 

kako delavec ob�uti svoje delo 
in podjetje 

Poznavalna komponenta: 

kaj delavec verjame, da je res o 
njegovem delu in podjetju 

Vedenjska komponenta: 

kaj delavec misli, kako se je 
treba obnašati na delu in v 
podjetju 

Ob�utenja pri delu: 

zbir �ustev, prepri�anj in misli 
o tem, kako se obnašati pri delu 
in v podjetju 
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delovnimi vrednotami, delom samim in okoljem. �e posameznika mo�no privla�i pla�ilo, 

delo pa mu ga nudi, potem bo zadovoljstvo pri delu veliko. Prav tako na delovno 

zadovoljstvo vpliva samo delo: delovni pogoji, varnost pri delu, razporeditev delovnega 

�asa, dolžina delavnika. Vpliv na zadovoljstvo pri delu ima tudi družbeno okolje, ki smatra 

dolo�ena dela za bolj ali manj zaželena oz. pomembna. Primer te trditve je, ko nezadovoljni 

delavci vplivajo na novega sodelavca, tako da tudi ta postane nezadovoljen z delom. Ali pa 

npr. v kulturi, ki gradi na timskem delu, bodo zaposleni manj zadovoljni z opravljanjem 

pretežno individualnih del.  

Rozman (2000, str. 67) razmišlja še o tem, da je zanimivo, kako zadovoljstvo pri delu ne 

vpliva posebej mo�no na delovne rezultate. Mnenje nekaterih je, da je povezanost obratna, 

da rezultati vplivajo na posameznikovo zadovoljstvo. V veliki meri pa zadovoljstvo vpliva 

na odsotnost in fluktuacijo.  

4.2.2 Vplivni dejavniki na zadovoljstvo pri delu 

Na zadovoljstvo pri delu ima lahko vpliv tudi velikost podjetja. Že podjetje s 500 ali ve� 

zaposlenimi ima ve� težav z delavci nezadovoljnimi pri delu kot podjetje s 100 ali manj 

zaposlenimi. Vzrok bi naj bil v tem, da se v ve�jem podjetju delavci po�utijo manj povezane 

z ravnatelji. Ne glede na to ali je podjetje veliko ali malo, se ravnalcem/ravnateljem spla�a 

ugotoviti vzroke za delovno nezadovoljstvo (Employees in Large Companies Lower in 

Satisfaction, 23.10.2002, str. 1).  

Delovno zadovoljstvo je eden izmed najbolj pomembnih in raziskanih ob�utenj pri delu. 

Zakaj je pravzaprav delovno zadovoljstvo tako vplivno na doživljanje dela? Odgovor je 

preprost: delovno zadovoljstvo vpliva na po�utje v podjetju in prispeva k delav�evemu 

ugodju. Na nivo delovnega zadovoljstva vplivajo štirje dejavniki: osebnost, vrednote, 

delovna situacija in družbeni vpliv (slika 6).  
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Slika 6: Dolo�ljivke delovnega zadovoljstva 

 

Vir: George, Jones, 1996, str.78. 

Delav�evo zadovoljstvo niha glede na mnenje o njegovih sodelavcih in nadrejenih. To 

pomeni, da na zadovoljstvo pri delu lahko zelo vpliva delovna skupina, kjer delavec opravlja 

svoje naloge. V tej delovni skupini je možnih ve� razli�nih razmerij med ljudmi. Ta razmerja 

so lahko formalna, neformalna in prvinska (sosedska, �ustvena, družinska, znanska itn.).  

4.2.2.1 Osebnost 

Osebnost je trajen na�in razmišljanja, �ustvovanja in obnašanja neke osebe. Je tudi prva 

dolo�ljivka oz. vplivni dejavnik delovnega zadovoljstva. Posameznikova osebnost ima vpliv 

na stopnjo pozitivnih ali negativnih misli in �ustev o delu. Osebnost posameznika je 

genetsko pogojena.  Zaradi tega so se raziskovalci tega podro�ja lotili prou�evanja, koliko 

vpliva podedovana osebnost na zadovoljstvo pri delu. Ugotovili so, da ima posameznikova 

osebnost (deloma podedovana) 30% vpliv na izbiro delovnega mesta. Ljudje so težili k temu, 

da so si našli zaposlitev prilagojeno njihovi osebnosti. Iz tega bi lahko sledil zaklju�ek, da na 

del zadovoljstva pri delu ni mogo�e vplivati. Ravnalci se zaradi tega ne bi ve� potrebovali 

obremenjevati z nivoji delovnega zadovoljstva svojih podrejenih. Vendar to ne drži 

Delovno zadovoljstvo 

Zbir �ustev, prepri�anj in 
misli o tem, kako se obnašati 
na delovnem mestu. 

Delovna situacija 
Samo delo; 
Sodelavci, nadrejeni, 
podrejeni; 
Delovni pogoji; 
Delovni �as, pla�ilo, 
varnost zaposlitve. 

Družbeni vpliv 
Sodelavci; 
Skupine; 
Kultura. 

Osebnost 
Trajen na�in �ustvovanja, 
razmišljanja in obnašanja 
osebe. 

Vrednote 
Notranje (intrinsi�ne) 
delovne vrednote; 
Zunanje (ekstrinsi�ne) 
delovne vrednote. 
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popolnoma. Na razpolago je še vedno 70% vpliva na delovno zadovoljstvo, na katerega 

lahko in morajo vplivati ravnalci (George, Jones, 1996, str. 79).  

Po Lipi�niku (1998, str. 28) so osebnost vse �lovekove vrline, ki niso nujne pri reševanju 

problemov, vendar dajejo osebni poudarek sleherni �lovekovi reakciji. V tem primeru gre za 

zna�aj, temperament ipd., ki nastopajo kot katalizatorji pri �lovekovem odzivanju.  

Leta in leta so se raziskovalci obravnavanega podro�ja ubadali z razumevanjem delovnega 

zadovoljstva in kon�no ugotovili, kar so specialisti za delavce (angl. human resource 

professionals) že dolgo vedeli: nekateri delavci bodo vedno �utili delovno nezadovoljstvo, ne 

glede na vse ukrepe. Raziskovalci pa so ugotovili štiri osebne zna�ilnosti: �ustvena 

stabilnost, sposobnost kontrole, samospoštovanje in osebna u�inkovitost. Delavci, ki so 

�ustveno stabilni, imajo visoko samospoštovanje, visoko osebno u�inkovitost in notranjo 

sposobnost kontrole, bodo bolj zadovoljni pri delu in bodo bolj delovno u�inkoviti kot 

delavci brez teh lastnosti (Employee Satisfaction, is there such a thing?, 23.10.2002, str. 1).  

Psihologi so dognali, da obstaja mnogo osebnostnih zna�ilnosti, ki razlikujejo eno osebo od 

druge. Raziskovalci so v zadnjih letih izluš�ili pet osnovnih zna�ilnosti, ki so še posebej 

pomembne za podjetja. Ker je teh pet zna�ilnosti tako pomembnih in trenutno najbolj 

pritegujejo pozornost, so jih za�eli ozna�evati kar z ''velikih pet'' osebnostnih zna�ilnosti. 

Teh pet zna�ilnosti je:  

• naklonjenost (sposobnost razumevanja z drugimi, biti kooperativen, razumevajo�), 
• skrbnost (sposobnost osredoto�enja na zastavljene cilje, biti sistemati�en, 

organiziran, odgovoren), 
• negativna �ustvenost (tisti, ki so manj negativno �ustveni, so umirjeni, sigurni, 

uravnovešeni), 
• usmerjenost navzven (tisti, ki so družabni, zgovorni, odprti za nova razmerja, 

samozavestni), 
• odprtost (sposobnost sprejemanja novih idej). 

''Velikih pet'' privla�i pozornost tako raziskovalcev kot ravnateljev. S pomo�jo teh 

zna�ilnosti je mogo�e predvideti dolo�ena obnašanja delavcev v razli�nih situacijah. Po 

drugi strani moramo biti pazljivi s temi karakteristikami, da jim ne dodelimo prevelikega 

pomena. V�asih so te zna�ilnosti premalo natan�ne in ne opišejo vseh situacij. Druga 

omejitev je tudi podro�je uporabe. Raziskava, ki je izluš�ila ''velikih pet'', je bila narejena v 

Ameriki in ni re�eno, da bi bili rezultati enaki, �e bi bila narejena drugod po svetu – v drugih 

kulturah (Moorhead, Griffin, 1998, str. 93). 
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4.2.2.2 Vrednote 

Vrednote, ki sem jih že obravnavala, imajo vpliv na nivo delovnega zadovoljstva zato, ker 

odražajo delav�evo prepri�anje o rezultatih dela in o na�inu obnašanja na delu. Oseba z 

mo�nimi notranjimi delovnimi vrednotami (delovne vrednote povezane s samo naravo dela) 

bo verjetno bolj kot oseba z manj izrazitimi notranjimi vrednotami zadovoljna z delom, ki je 

razgibano in daje osebno zadovoljstvo (npr. socialni delavec), ki je hkrati tudi slabše 

pla�ano. Ravno obratno je z osebo, ki ima mo�nejše zunanje delovne vrednote (delovne 

vrednote povezane s posledicami dela). Ta oseba bo bolj zadovoljna z delom, ki je dobro 

pla�ano, kljub temu, da je dolgo�asno in enoli�no.  

4.2.2.3 Delovna situacija 

Delovna situacija je skupek vplivov samega dela, delovnih pogojev in drugih delovnih 

vplivov (npr. zanesljivost zaposlitve). Lahko, da je ravno delovna situacija najbolj vplivni 

faktor zadovoljstva pri delu. Delovna situacija opisuje naloge, ki jih delavec opravlja (kako 

so zanimive oz. dolgo�asne), ljudi s katerimi delavec sodeluje (stranke, kupci, nadrejeni, 

podrejeni), delovna okolica (nivo hrupa, gne�a, temperatura prostora) in na�in, kako podjetje 

obravnava delavca (delovni �as, zanesljivost zaposlitve, nadurno delo).  

Ve�ina ljudi bi bila seveda bolj zadovoljna z delom, ki je dobro pla�ano in je hkrati tudi 

varno pred odpuš�anjem.  

4.2.2.4 Družbeni vpliv 

�etrti vplivni faktor na delovno zadovoljstvo je družbeni vpliv. To je vpliv, ki ga imajo 

posamezniki ali skupine na obnašanje in ob�utenje neke druge osebe pri delu. Na delovno 

zadovoljstvo delavca imajo vpliv s svojo kulturno pripadnostjo in družbeno miselnostjo tako 

sodelavci in skupine, ki jim delavec pripada.  

Družbeni vpliv s strani sodelavcev je ponavadi mo�an dejavnik delovnega zadovoljstva. 

Sodelavci so veliko �asa prisotni, imajo podobno delo in izobrazbeno strukturo. Še posebno 

je ta vpliv sodelavcev izrazit pri delovnem zadovoljstvu novih sodelavcev. Novi delavci še 

nimajo veliko izkušenj z delom in niti ne vedo, ali jim je delo vše� ali ne. Velika verjetnost 

je, da bodo novi delavci nezadovoljni pri delu, �e bodo obkroženi s sodelavci, ki so tudi sami 

nezadovoljni pri delu. 
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Na nivo delovnega zadovoljstva vpliva tudi skupina, kateri oseba pripada. Že družina vpliva 

na otroka, ki bo kasneje kot delavec doživljal delo. �e je otrok rasel v premožni družini, bo 

kot delavec precej nezadovoljen z delom u�itelja v osnovni šoli. Pla�a takšnega u�itelja ne 

bo dosegala nivoja standarda, s katerim je navajen živeti. Obstajajo še druge skupine, ki 

imajo vpliv na delovno zadovoljstvo. Pripadnik katere od verskih skupin bo precej 

nezadovoljen pri delu, �e bo moral delati tudi v soboto in/ali nedeljo. Vpliv sindikatov na 

delovno zadovoljstvo delavcev je prav tako pomemben. �e bo razmišljanje v sindikatu, da 

ravnatelji ne omogo�ajo delavcem tistega, kar jim pripada, bo povzro�ilo vsesplošno delovno 

nezadovoljstvo. 

Kultura ljudi lahko pomembno vpliva na zadovoljstvo pri delu. Kultura nekega Ameri�ana je 

druga�na kot kultura Japonca. Ameri�an stremi po osebnem dosežku in napredku, Japonec 

po dosežku pomembnem za celotno skupino, oddelek, podjetje itd. Tako bo Ameri�an dosti 

bolj zadovoljen pri delu, �e mu bo njegovo delo omogo�alo osebne dosežke kot pa Japonec 

zaposlen v podjetju z ameriško kulturo, ki bo pri�akovala naprezanje delavcev za dosego teh 

osebnih dosežkov (George, Jones, 1996, str. 80).  

4.2.3 Vpliv razmerij na zadovoljstvo pri delu 

Družbeni vpliv je precej odvisen od delovne situacije. Poleg tega nanj vplivata tudi druga 

dva dejavnika (osebnost in vrednote). Vsi skupaj so tesno povezani z razmerji. Lahko bi celo 

rekli, da na delovno zadovoljstvo mo�no vplivajo razmerja med vsemi sodelujo�imi 

osebami. 

Medsebojni odnosi ali razmerja potekajo v definiranem okolju. Okolje, v katerem nastajajo 

razmerja med posamezniki v podjetju, imenujemo klima. Ta je pomembna, ker vpliva na 

kakovost in uspešnost dela. V vsakem podjetju obstaja neka klima (ne)zadovoljstva, ki 

vzpodbuja – ali pa ne – zaposlene k novim delovnim dosežkom (Plut, 1995, str. 24).  

Mayer (1994, str. 77) pravi, da se ustvarjalna energija sproš�a v ugodni klimi, ki jo ustvarjajo 

ravnatelji in ravnalci predvsem s tem, da dajejo ljudem priložnosti, stimulirajo poslovne 

uspehe in skupaj z njimi na�rtujejo razvoj karier.  

Po Nelsonu (1997, str. 3) naj bi bilo delav�evo zaupanje, spoštovanje in dajanje pozornosti 

sodelavcem ali ravnalcu, veliko odvisno od razmerja med delavci in ravnalcem. Delavec 
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lahko da veliko ve� od sebe, �e je obravnavan kot posameznik, ki ga opazijo, ga navdihnejo 

in vzpodbujajo pri delu.  

Lipovec razlaga (1987, str. 61), da v vzajemnem delovanju nastajajo medsebojna razmerja 

med ljudmi ne glede na to, ali delujejo v kakšni združbi ali ne. Razmerja nastajajo neodvisno 

od obstoja kakšne združbe. Ta razmerja in njihove povezave nastajajo celo neodvisno od 

tega, ali ljudje želijo izoblikovati taka razmerja in strukture ali ne. Vse te strukture in seveda 

tudi razmerja, ki nastajajo nenamerno in ne glede na to, ali že obstaja kakšna združba 

ali ne, imenujemo neformalne strukture. �e bi hoteli prepre�iti nastanek neformalnih 

struktur v vzajemnem delovanju ljudi, bi morali v ta namen vložiti kar precej zavestnega 

napora. Vendar bi bil rezultat tega, da bi bilo vzajemno delovanje ljudi nemogo�e, ljudje bi 

sicer delovali, toda izolirano in zaradi tega bi bilo njihovo delovanje manj smotrno. Torej te 

strukture zagotavljajo vzajemno delovanje ljudi, kar je pravzaprav splošna zna�ilnost 

organizacije.  

Podobno pravi tudi Trstenjak (1979, str. 235). Neformalne skupine ljudi so medsebojne 

zasebne povezave delovnih ljudi po psiholoških zakonitostih med�loveških odnosov. Nagibi, 

kako pride do takih naklju�nih osebnih informalnih povezav, so lahko razli�ni: osebne 

simpatije, prijateljstva, poznanstva, skupni interesi, tudi skupno delo ali enak položaj v 

službi ali odnos do sodelavcev. Informalne skupine so nekakšno dopolnilo zgolj službenih in 

formalnih odnosov in potreb. Zato utegnejo biti za podjetje ugodne ali pa tudi ne, kakršno 

ozra�je pa� ustvarjajo.  

Musek dodaja naslednje (2001, str. 247): neformalne skupine se oblikujejo spontano in 

nimajo predpisanih pravil. Bolj so odvisne od osebnostnih zna�ilnosti njenih �lanov, 

posebno voditeljev. Znotraj formalnih skupin se lahko oblikujejo neformalne. Formalne 

skupine se ravnajo po pravilih, ki dolo�ajo sestav skupine, vloge njenih �lanov, na�in 

sporazumevanja in norme vedenja. Tipi�en primer formalne skupine je vojaška enota, kjer so 

vloge in dolžnosti natan�no predpisane. Tipi�en primer neformalne skupine je prijateljska 

klapa.  

Formalne strukture so tiste organizacijske strukture, ki so postavljene zavestno in 

namerno navadno v okviru kakšne združbe. Barnard meni, da je formalna organizacija 

sestav zavestno koordiniranih dejavnosti ali sestav mo�i dveh ali ve� ljudi. Litterer pa 

kratkomalo pravi, da je formalna organizacija tista, ki je na�rtovana (Lipovec, 1987, str. 62).  
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Formalne skupine opisuje tudi Lipovec, ki pravi (1979, str. 235), da bi formalne skupine 

lahko imenovali tudi uradne ali službene, ker so sestavni del podjetja in so ustanovljene 

zato, da izpolnjujejo glavne namene podjetja samega.  

Nekaj zna�ilnosti razmerij opisuje tudi Rozman (2000, str.25). Do sedaj opisana formalna in 

neformalna razmerja so gledana z vidika nastajanja. Razmerja imajo svoje lastnosti po 

katerih se med sabo razlikujejo. Jakost ali mo� razmerja govori o tem, kako tesna, mo�na 

vez je med dvema vlogama. Razmerja so praviloma dvosmerna, vendar je jakost v 

posamezni smeri lahko razli�na. Razmerja imajo dolo�eno trajanje. Lahko so ob�asna, 

ponavljajo�a, neprekinjena ali celo z dolgoro�nim trajanjem. V svoji dinamiki so lahko 

stalna, stabilna, spremenljiva, dinami�na in nestabilna. Razmerja so za obe vlogi 

sprejemljiva v dolo�eni meri. Bolj so sprejemljiva bolj vodijo k uspešnosti združbe. �e so 

razmerja v dolo�enih smiselnih mejah, jih ljudje sprejemajo kot normalna. Vse kar je izven 

tega ljudje jemljejo kot prisilo. V razmerju so vloge lahko enakopravne (timska razmerja) 

ali pa razli�ne pomo�i ali avtoriteti (hierarhi�na razmerja). 

4.2.3.1 �ustvena, sosedska razmerja 

Tista enovita razmerja, ki jih ni mogo�e reducirati na kakšno drugo razmerje, ki bi 

pogojevalo njihov nastanek, medtem ko sama porajajo tudi druga razmerja in tudi zelo 

sestavljene strukture, smatramo za prvinska razmerja (Lipovec, 1987, str. 65). Tudi ta 

razmerja imajo že omenjene dolo�ene lastnosti, po katerih se med seboj razlikujejo.  

Ta prvinska razmerja so: 

• sosedsko razmerje, 
• �ustveno razmerje, 
• razmerje med spoloma, 
• družinska, sorodniška razmerja, 
• znanska razmerja. 

Lipovec navaja (1987, str. 65-66) Trstenjakovo mnenje, da je �ustveno razmerje simpatije in 

antipatije samo podlaga procesu socializacije in oblikovanja skupin, kar ustreza prvinskosti 

razmerja. Simpatija/antipatija je temeljno �ustvo ne samo v individualnih razmerjih �loveka 

do �loveka, temve� tudi v odnosih med skupinami, narodi in ljudstvi, torej v razmerjih 

višjega reda. Vsebina razmerja je �ustvo, ki ga ni mogo�e skr�iti na nobeno drugo �ustvo. 

Obstaja pet dejavnikov pod vplivom katerih nastane �ustveno razmerje simpatije in sicer: 
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• podobnost ali skladnost, 
• zunanji vtis, 
• bližina, 
• vzori, 
• enaki nazori. 

Bližina je obravnavana kot dolo�ujo�i faktor za sosedsko razmerje, medtem ko predstavljata 

vzori in enaki nazori obstoj mnogo bolj sestavljenih razmerij kot so prvinska razmerja. Tako 

je �ustveno razmerje simpatije in antipatije dolo�eno samo s podobnostjo (razli�nostjo) in z 

zunanjim vtisom. 

�ustveno razmerje je za organizacijo pomembno tudi zaradi tega, ker se morajo ljudje 

medsebojno dogovarjati, �e ho�ejo dose�i u�inkovito in trajnejšo organizacijo, dogovarjajo 

pa se lažje, �e so �ustveno pozitivno povezani. Zaradi tega v temeljih vsake organizacije 

najdemo tudi �ustvena razmerja.  

4.2.4 Merjenje delovnega zadovoljstva  

Zakaj je delovno zadovoljstvo tako pomembno? Ekonomika delovnega zadovoljstva je 

podobna zadovoljstvu kupca ob nakupu nekega izdelka. To pomeni, da je ceneje obdržati 

delavca kot najeti in nau�iti novega. �e je delavec v podjetju zaposlen, še ne pomeni, da bo 

vedno ostal tam. �e bo postal nezadovoljen, bi lahko odšel (Employee Satisfaction, 

23.10.2003, str. 1). Zadovoljstvo pri delu se ocenjuje s primerjanjem zna�ilnosti dela, ki bi 

jih posameznik rad imel pri delu in zna�ilnostmi, ki jih njegovo konkretno delo ima. Npr. 

posameznik bi želel opravljati delo, ki mu nudi ustrezen status. �e mu njegovo sedanje delo 

tega ne nudi, je to lahko razlog za njegovo nezadovoljstvo. Kako ugotovimo, kakšno je 

zadovoljstvo pri delu? Kako vemo ali bo/je delavec zadovoljen pri delu? 

Teoreti�nih modelov za merjenje delovnega zadovoljstva je kar nekaj. Vsak od njih upošteva 

vsaj en vplivni dejavnik delovnega zadovoljstva (osebnost, vrednote, delovna situacija, 

družbeni vpliv) in bolj detajlno opiše vzroke delovnega zadovoljstva in nezadovoljstva. Pri 

opisovanju delovnega zadovoljstva so najbolj omenjeni štirje teoreti�ni modeli: model, ki 

obravnava oblikovane lastnosti dela, Herzbergova teorija higienikov in motivatorjev, 

neskladnostni model in teorija stabilnega stanja (George, Jones, 1996, str. 81). 
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4.2.4.1 Model, ki obravnava oblikovane lastnosti dela 

Ta model delovnega zadovoljstva (angl. the facet model) se osredoto�a na dejavnike delovne 

situacije, ki so razdeljeni na ve� manjših elementov (oblikovane lastnosti dela) in kako so 

delavci zadovoljni s temi izoblikovanimi lastnostmi dela. V tabeli 2 je prikazanih nekaj 

delovnih lastnosti – zna�ilnosti, ki jih delo nudi. Te zna�ilnosti so raziskovalci obravnavali 

pri tem modelu. 

Tabela 2: Oblikovane lastnosti dela, ki so pomembne za delovno zadovoljstvo 

Oblikovane lastnosti dela Opis 
Sposobnost koriš�enja Obseg, do katerega se lahko koristijo delav�eve sposobnosti. 

Dosežek Meja, pri kateri dobi delavec ob�utek dovršenosti dela. 

Dejavnost Biti zaposlen – aktiven pri delu. 

Napredovanje Imeti možnost napredovanja. 

Oblast Imeti nadzor, kontrolo nad sodelavci. 

Politika podjetja Izvajanje dejavnosti podjetja za doseganje ugajanja delavcem. 

Kompenzacija Pla�a, ki jo delavec dobi za svoje delo. 

Sodelavci Kako se nekdo dobro/slabo razume z drugimi. 

Kreativnost Svoboda izražanja svojih idej. 

Neodvisnost Imeti možnost samostojnega dela. 

Moralne vrednote Delati v skladu z osebno vestjo. 

Priznanje Biti pohvaljen za dobro narejeno delo. 

Odgovornost Biti odgovoren za odlo�itve in aktivnosti. 

Varnost Imeti zanesljivo ali stalno službo. 

Socialna pomo� Imeti možnost pomagati drugim. 

Družbeni status Biti priznan v širši skupnosti, ki se sklada s podro�jem dela. 

Kadrovski  nadzor Imeti organizacijsko usposobljenega nadrejenega. 

Tehni�ni nadzor Imeti tehni�no – strokovno usposobljenega nadrejenega. 

Raznolikost Delati razli�ne stvari pri delu. 

Delovni pogoji Delovni �as, temperatura, opremljenost in lokacija pisarne. 

Vir: George, Jones, 1996, str. 82. 

Delav�evo vsesplošno zadovoljstvo pri delu je dolo�eno z zadovoljstvom s posamezno 

delovno zna�ilnostjo. Kot je prikazano v tabeli 2, lahko delavec vzame v obzir številne 

dejavnike pri svojem delu, ko razmišlja o svojem zadovoljstvu pri delu. �e se to, kar delo 

nudi delavcu, ujema s tem, kar delavec želi (vrednote, delovna situacija ipd.), bo zadovoljen. 

Ta model je uporaben zaradi tega, ker prisili ravnatelje in raziskovalce tega podro�ja, da 

upoštevajo, da delo vpliva na delavce na mnogo na�inov. Ravnatelji, ki uporabljajo ta model 

za ocenjevanje efekta dela na delovno zadovoljstvo, lahko nenamerno izklju�ijo pomemben 
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detajl, ki mo�no vpliva na delovno zadovoljstvo delavca. To je politika podjetja, da je 

prijazna delavcem z družinami. To pomeni, da podjetje delavcem nudi možnost vrtcev v 

okviru podjetja, delovni �as, ki omogo�a primerno �asovno druženje z družino itd. Ta 

lastnost oz. zna�ilnost dela je za mnoge delavce velikega pomena. Na tak na�in so delavci 

manj obremenjeni s skrbmi o otrocih in lahko bolje delajo, prav tako pa ne vidijo potrebe po 

menjavi službe.  

George in Jones opisujeta (1996, str. 84), da morajo ravnatelji pri uporabi tega modela 

upoštevati še eno stvar. Nekatere oblikovane lastnosti dela so za delavce bolj ali manj 

pomembne. �e je podjetje prijazno družinam, to delavcu, ki je samski oz. nima družine, ne 

pomeni ni�. Prav tako je delavec z mo�nejšimi zunanjimi delovnimi vrednotami bolj 

zadovoljen pri delu, �e mu nudi dobro pla�o in zanesljivost zaposlitve.   

4.2.4.2 Herzbergova teorija higienikov in motivatorjev 

Frederick Herzbergova teorija je ena najzgodnejših teorij o delovnem zadovoljstvu. Ta 

teorija govori o tem, da ima vsak delavec dve vrsti potreb oz. zahtev: motivatorje in 

higienike. Motivatorji neposredno spodbujajo ljudi k delu. Higieniki sami ne spodbujajo 

ljudi k aktivnosti, temve� odstranjujejo neprijetnosti ali kako druga�e ustvarjajo pogoje za 

motiviranje.  

Kaj pomeni 'nekoga motivirati'? Beseda motivirati pomeni ponuditi motiv. Motiv pa pomeni 

nekakšen notranji gon, ki �loveka pripravi do tega, da deluje na dolo�en na�in. Torej bi 

motivacijo lahko definirali kot povezovanje z ne�im v �lovekovi notranjosti, kar ga požene v 

delovanje (Dornan, 1998, str. 129). 

Po Herzbergu je lahko delavec hkrati nezadovoljen in zadovoljen pri delu. To pomeni, da je 

delavec zadovoljen zaradi doseženih motivatorjev (ima zanimivo in izzivalno delo), hkrati pa 

je nezadovoljen, ker so nedoseženi njegovi higieniki (nezanesljivost delovnega mesta). Glede 

na tradicionalen pogled delovnega zadovoljstva, sta zadovoljstvo in nezadovoljstvo na 

nasprotnih straneh, kar za delavca pomeni, da je ali zadovoljen ali pa nezadovoljen pri delu. 

V sliki 7 je prikazan tradicionalen pogled na delovno zadovoljstvo.  
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Slika 7: Tradicionalen pogled na delovno zadovoljstvo 

 

Vir: George, Jones, 1996, str. 85. 

Herzberg je v svoji študiji, ko je v podjetju, ki ga je prou�eval, spraševal ljudi, kaj jih najbolj 

motivira, ugotovil, da lahko vse motivacijske dejavnike dejansko razdeli v dve veliki 

skupini: na higienike in na motivatorje. Od tod tudi drugo ime njegove teorije: dvofaktorska 

teorija. Ugotovil je, da skoraj ni dejavnika, ki bi bil samo motivator ali samo satisfaktor. 

Motivatorska oziroma satisfaktorska struktura je prikazana v sliki 8. 

Slika 8: Rezultati Herzbergovega raziskovanja 
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Vir: Lipi�nik, 1998, str. 169. 

S slike 8 je razvidno, kateri dejavniki so bolj motivatorji in kateri bolj satisfaktorji. Ta teorija 

je za ravnatelje uporabna predvsem zato, ker se lahko zavedajo dveh vrst orodij za 

motiviranje zaposlenih: motivatorjev, s katerimi je mogo�e izzivati odzive ali aktivnosti 

posameznikov in higienikov, s katerimi je mogo�e povzro�ati predvsem zadovoljstvo, ki bo 
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odstranilo odve�ne napetosti in usmerilo �lovekovo aktivnost v delo. Od stanja v podjetju je 

odvisno, katero vrsto dejavnikov bo ravnatelj lahko najuspešneje uporabil (Lipi�nik, 1998, 

str. 169). 

Dejavniki, ki so bolj higieniki so: 

• politika podjetja, 
• nadzor, 
• odnos do ravnalca, 
• delovne razmere, 
• pla�a, 
• odnos do sodelavcev, 
• osebno življenje, 
• odnos do podrejenih, 
• status, 
• varnost. 

�eprav ti dejavniki ne vodijo k motivaciji, brez njih ni delovnega zadovoljstva. Dejavniki, ki 

so bolj motivatorji kot higieniki, so: 

• dosežek, 
• pozornost, 
• samostojnost, 
• odgovornost, 
• napredovanje, 
• razvoj. 

Ti dejavniki pravzaprav povedo, kaj ljudje delajo na delu. Izmed vseh teh dejavnikov so tudi 

taki, ki imajo skoraj enako vrednost med higieniki in motivatorji. To sta pla�a in odnos do 

ravnalca. Vsi omenjeni dejavniki, �e ho�ejo biti u�inkoviti, morajo biti izvedeni so�asno. Z 

ljudmi je potrebno ravnati kar se da najbolje, tako da jim ne bi povzro�ali nezadovoljstva. 

Potrebno jim je omogo�iti napredovanje, dati odgovornost in možnost, da bodo postali 

zainteresirani za delo, pri vsem tem pa jim dati tudi priznanje za njihove rezultate oz. uspehe 

(The Three Basic Approaches to Improving Productivity, 04.09.2003, str. 1). 

Herzberg je predlagal, da sta zadovoljstvo in nezadovoljstvo pri delu dve lo�eni dimenziji. 

Ena dimenzija poteka od brez zadovoljstva pri delu do zadovoljstva pri delu, druga pa od 

nezadovoljstva pri delu do ne nezadovoljstva pri delu (slika 9). Delav�eva pozicija na liniji 

zadovoljstva je odvisna od doseženih motivatorjev, na liniji nezadovoljstva pa od doseženih 

higienikov. 
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Slika 9: Herzbergov predlog obravnave delovnega zadovoljstva 

 

Vir: George, Jones, 1996, str. 85. 

Pozornost je eden izmed dejavnikov motivatorjev. Dajati nekomu pozornost ali priznanje za 

dobro delo je v primerjavi z dajanjem višje pla�e dosti ceneje. Pravzaprav ni� ne stane. 

Avtorja Nelson in Blanchard (1994, str. 6) pravita, da je glede dajanja pozornosti najvišjih 

pet motivatorjev naslednjih: 

1. Ravnatelj osebno �estita delavcu, ki dobro dela. 
2.  Ravnatelj piše osebna sporo�ila delavcem glede dobrega dela. 
3.  Podjetje koristi dobro izvedbo dela kot osnovo za napredovanje. 
4.  Ravnatelj javno pohvali delavca za dobro delo. 
5.  Ravnatelj izvaja sre�anja z delavci za dvigovanje morale ob delovnih uspehih. 

 
Iskrena hvala od pravega �loveka ob pravem �asu lahko pomeni delavcu ve� kot povišica, 

uradna nagrada ali cel kup pokalov in plaket. Mo� pohvale izvira iz tega, da si je nekdo vzel 

�as in opazil napredek.  

Levine in Crome (1993, str. 38) sta mnenja, da prave motivacije ne bodo nikoli spodbujali 

zgolj finan�ni nagibi ali strah delavca, da bo odpuš�en. Ljudje, ki delajo samo zaradi pla�e in 

ne zato, ker imajo svoje delo radi ali �utijo zanos, da bi ga dobro opravili, bodo delali samo 

toliko, kolikor morajo, da dobijo pla�o. Strah je prav tako slaba vzpodbuda. Podjetja, ki jih 

vodijo s pomo�jo ustrahovanja, bodo imela zamerljive uslužbence, ki bodo samo �akali, kdaj 

se bodo lahko nadrejenemu maš�evali. Samo na en na�in lahko nekoga pripravite, da bo vse 

naredil: prepri�ati ga je potrebno, da si to želi narediti. Poleg vsega tega, je za delavce velika 

pomena ob�utek pomembnosti. �e v delavcu vzbudite ta ob�utek, da dela za pomemben 

skupen cilj, bo smatral, da se tudi odlikuje. Delavcem je potrebno dati priznanje, jih 
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spodbujati in u�iti, jih hvaliti in dati možnost, da sami odlo�ajo. To je recept za motiviranje 

ljudi. 

Delovni izzivi so vir motivacije. Zaradi hitrega razvoja tehnologij se delovno okolje razvija 

in ponuja nenehne izzive. Usposobljeni timi ljudi so postali odgovorni za reševanje 

problemov in skušajo izboljšati na�in dela. Na�in vodenja se je spremenil: ni pomembna 

samo kontrola ravnalca, ampak tudi usposobljenost delavcev tima. Bolj so delavci 

usposobljeni, ve�je imajo delovne izzive, bolj so motivirani (Motivation in the Workplace, 

24.10.2002, str. 1).  

Ravno nasprotno od predstavljenih pogledov na motivacijo je mnenje Sprengerja (1997, str. 

68.), ki pravi, da je delavec lahko motiviran, �e sam prevzame odgovornost za svojo 

motivacijo in se ne pusti demotivirati okoliš�inam, kupcem, sodelavcem, nadrejenim, skratka 

drugim. Sprenger trdi, da �e lahko kdo delavca motivira, ga lahko tudi demotivira in s tem 

razli�ni ljudje odlo�ajo o kakovosti delav�evega življenja in o njegovem zadovoljstvu. Zato 

je izjemno pomembno, da delavec sam prevzame odgovornost za energijo in veselje pri delu 

in se ne pusti ''motivirati''. Vsaka druga motivacija kot ta, da delavec dela s predanostjo tisto, 

kar je izbral, zaide v frustracijo, demotivacijo. Energijo, dinami�no mo� in intenziteto si je 

mogo�e zamisliti le kot samovoljno ravnanje. Tam, kjer je doživeta svoboda izbire, je 

energija.  

Lisac (2000, str. 129) ima glede motivacije spet svoj pogled. Pravi, da lahko druge 

motiviramo, �e jim pomagamo narediti tisto, kar zahtevamo od njih. Sebe lahko motiviramo 

tako, da si poiš�emo dober emocionalni razlog, ki nam bo pomagal dose�i želeno stanje. To 

motiviranost lahko podkrepimo še z javno objavo emocionalnega razloga. Dober motivator 

je tudi strah pred izgubo kakšne stvari, predmeta, denarja itd.  

4.2.4.3 Neskladnostni model 

Neskladnostni model zadovoljstva pri delu je osnovan na preprosti ideji: delavec za 

ugotovitev zadovoljstva pri delu primerja svoje delo z nekim “idealnim delom”. “Idealno 

delo” je lahko tisto, ki si ga delavec predstavlja v svojih mislih, ki si ga želi ali delo, ki ga je 

opravljal pred sedanjim. Glede na ta model je delavec zadovoljen pri delu, �e je njegovo delo 

enako njegovemu “idealnemu delu”. �e se delo, ki ga opravlja, razlikuje od njegovega 

“idealnega dela”, je delavec nezadovoljen.  
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Nekateri raziskovalci tega podro�ja so skombinirali model, ki obravnava oblikovane lastnosti 

dela in neskladnostni model. Pri vsaki oblikovani lastnosti dela so delavce vprašali, koliko 

od tega bi njihovo delo moralo imeti in koliko ima sedaj. Razlika med tema dvema 

odgovoroma je nivo delovnega zadovoljstva. Seštevek vseh odgovorov poda skupno oceno, 

kako je delavec zadovoljen pri delu, ki ga trenutno opravlja.  

Neskladnostni model je uporaben, ker upošteva dejstvo, da delavci pogostokrat primerjajo 

dela med seboj. Ni toliko pomembno, katera oblikovana lastnost dela je bolj izrazita oz. 

dosežena, ampak je pomembno, kako je delo primerljivo z delav�evim “idealnim delom”. 

Ravnatelji morajo to upoštevati in znati pristopiti k temu na�inu delav�evega razmišljanja o 

delu, ki ga želijo opravljati. Na ta na�in lahko ravnatelji povzro�ijo pozitivne spremembe na 

ra�un delovnega zadovoljstva (George, Jones, 1996, str. 87). 

4.2.4.4 Teorija stabilnega stanja 

Teorija stabilnega stanja govori o tem, da ima vsak delavec karakteristi�en nivo delovnega 

zadovoljstva, ki se imenuje stabilno stanje oz. ravnovesna linija. Razli�ne delovne situacije 

ali dejavniki pri delu lahko premaknejo zadovoljstvo s te ravnovesne linije, vendar pa se bo 

delav�evo zadovoljstvo pri delu �ez �as vrnilo nazaj na ta karakteristi�ni nivo (slika 10).  

Zelo podobnega mnenja je Rozman (2000, str. 67), ki navaja, da se zadovoljstvo pri istem 

delu spreminja, vendar se pogosto giba okrog dolo�ene ravni. Ko posameznik prejme pla�ilo, 

zadovoljstvo ve�inoma poraste. �e se delovne okoliš�ine poslabšajo, zadovoljstvo pri delu 

pade. 

George in Jones trdita (1996, str. 88), da teorija stabilnega stanja narekuje ravnateljem, da pri 

uvajanju raznih sprememb pri delu razmislijo, ali bodo te spremembe za pove�anje 

delovnega zadovoljstva za�asne ali dolgotrajne. Ugotovljeno je namre�, da nekatere 

spremembe, ki se ti�ejo same narave dela (npr. narediti delo bolj zanimivo), povzro�ajo 

pove�anje delovnega zadovoljstva samo za�asno (npr. za pol leta), nato pa se vrnejo na 

prejšnji nivo delovnega zadovoljstva. Ravnatelji morajo ugotoviti tudi to, kako dolgo traja, 

da se zadovoljstvo vrne v delav�evo ravnovesno linijo, �e želijo najbolj u�inkovito vpeljati 

spremembe za pove�anje delovnega zadovoljstva. Razlog za to je, da so nekateri delovni 

detajli takšni, da traja precej �asa preden se delovno zadovoljstvo vrne na prejšnji - 

ravnovesni nivo, kar lahko povzro�i, da so ti delovni detajli bolj dolgotrajni kot ostali.  
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Slika 10: Delovno zadovoljstvo po teoriji stabilnega stanja 

 

Vir: George, Jones, 1996, str. 87. 

Iz slike 10 je razvidno, kako delav�evo zadovoljstvo niha. Enkrat je zadovoljstvo pove�ano 

zaradi napredovanja in višje pla�e, drugi� zaradi dobljene ve�je in boljše pisarne in spet 

tretji� zaradi nagrade na mese�nem tekmovanju. Med vsemi temi nihanji pove�anega 

zadovoljstva se pojavljajo tudi dogodki, ki zmanjšujejo delovno zadovoljstvo. Zadovoljstvo 

je pod ravnovesno linijo, ko je delavcu zavrnjeno napredovanje ali ko dobi zavrnitev po novi 

delovni mizi. �ez �as se vsa ta nihanja vrnejo v ravnovesno linijo oz. stabilno stanje 

delovnega zadovoljstva.  

4.2.5 Možne posledice delovnega zadovoljstva 

Delovno zadovoljstvo je eno najpomembnejših in najbolj raziskovanih dejavnikov, ki 

povzro�ajo doživljanje dela. Eden izmed razlogov, da je temu tako, je vpliv delav�evega 

delovnega zadovoljstva na njegove sodelavce, ravnatelje, skupine in tudi na podjetje. 

Posledice delovnega zadovoljstva so lahko vidne na delovni u�inkovitosti, odsotnosti z 

dela, fluktuaciji delavcev, zavezanosti podjetju in delav�evemu ugodju. 

Raziskovalca klasi�ne teorije managementa (Taylor, Fayol) menita, da so tehni�ni kadri, 

ravnatelji usmerjeni v delo. Pravita, da je delo kazen, ne zadovoljstvo (Možina et al., 2002a, 

str. 68). Psihologi so zavzeli druga�no stališ�e. Zadovoljstvo pri delu vpliva na u�inkovitost 

dela, odsotnost z dela, fluktuacijo, odhajanje z dela in podobno. V koliki meri to drži? 
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4.2.5.1 Delovna u�inkovitost 

Ve�ina ljudi avtomatsko verjame, da je delovno zadovoljstvo pozitivno povezano z delovno 

u�inkovitostjo. To pomeni, da bo delavec, ki je bolj zadovoljen pri svojem delu bolj 

u�inkovit kot tisti, ki bo manj zadovoljen. Raziskovalci delovne u�inkovitosti so opravili 

številne preiskave, da bi dokazali to splošno mišljenje. Rezultat je dal presenetljiv odgovor: 

delovno zadovoljstvo ni tako zelo povezano z delovno u�inkovitostjo kot je bilo sprva 

pri�akovano. Še ve�, med njima je zelo šibka povezava. Raziskava, ki jo omenjata George in 

Jones (1996, str. 89), je podala samo dva odstotka povezanosti med zadovoljstvom in 

u�inkovitostjo. Iz tega sledi, da lahko govorimo o neodvisnosti med delovnim zadovoljstvom 

in delovno u�inkovitostjo. Ta neodvisnost ni logi�na za marsikaterega ravnatelja. 

Raziskovalci sicer pravijo, da odnos do dela – zadovoljstvo pri delu vpliva na obnašanje pri 

delu, vendar samo takrat, ko ima delavec možnost spreminjanja svojega vedenja. Te 

možnosti pa ve�ina delavcev nima. Podjetja namre� zahtevajo od svojih zaposlenih, da 

naredijo kar se od njih zahteva, ne glede ali imajo radi svojo službo ali ne. Podjetja so razvila 

razna pravila in postopke dela, po katerih bi naj delali zaposleni. �e se delavci teh pravil ne 

držijo, lahko pri�akujejo, da jih bodo zamenjali (odpustili, zaposlili na slabše pla�anem delu 

itd.). Ko je natakar nezadovoljen pri delu in to kaže s svojo neprijaznostjo do gostov, ga 

bodo lastniki odpustili, da bi prepre�ili  izpad gostov ali celo zaprtje restavracije. Prav tako 

bo odpuš�ena tajnica, ki je nezadovoljna pri delu in zato upo�asni svoje delo, da ni gotovo 

pravo�asno. Obstajajo primeri, ko je delavec zadovoljen pri delu in vendar to ne vpliva na 

njegovo delovno u�inkovitost. Varnostnik nekega podjetja je zelo zadovoljen pri svojem 

delu, ker samo delo ni zahtevno in mu dopuš�a še druge dejavnosti kot je branje knjig in 

gledanje televizije. Varnostnik zaradi visokega delovnega zadovoljstva ne bo pove�al svoje 

delovne u�inkovitosti, da bi npr. opravil dvakrat ve� obhodov kot je predvideno. Razlog, da 

je varnostnik zadovoljen pri delu, je samo ta, da je delo zanj nezahtevno.  

Pojavlja pa se še druga možnost. George in Jones (1996, str. 90) opisujeta, da je povezanost 

delovnega zadovoljstva in delovne u�inkovitosti obratno sorazmerna. Se pravi: delovna 

u�inkovitost bi naj vplivala na delovno zadovoljstvo. Delovna u�inkovitost bi naj prispevala 

k temu, da je delavec bolj zadovoljen pri delu, �e je za svoje opravljeno delo dobil pošteno 

nagrado – pla�ilo. V tem primeru pa se vse skupaj že bolj nagiba k motivaciji delavca.  
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4.2.5.2 Odsotnost z dela 

Odsotnost z dela lahko za podjetje predstavlja velik strošek. �e je odsoten npr. delavec, ki 

opravlja delo ob teko�em traku, mora njegove delovne operacije prevzeti sosednji delavec. 

Pri tem je nevarnost pojavljanja manjše kakovosti izdelkov, ker bo moral delavec �asovno 

prilagoditi poteze svojega dela. Lahko se zgodi, da delovne operacije ne bodo dokon�ane ali 

bodo izdelane nepravilno. Strošek podjetja je, da bodo na koncu teko�ega traku morali dodati 

delavce, ki bodo popravljali napake vmesnih delovnih operacij. Ti delavci so usposobljeni za 

popravilo napak in s tem tudi bolje pla�ani od delavcev za teko�im trakom. Vso dodatno 

delo je dražje od predvidenega dela in hkrati nepotrebno, �e odsotnosti z dela ni. Podobno se 

zgodi, �e manjka pri delu delavec, ki sodeluje pri nekem projektu. Možna posledica njegove 

odsotnosti je, da projekt ne bo pravo�asno zaklju�en in bo podjetje naro�niku projekta 

pla�alo penale. Glede na to je smiselno ugotoviti, kako sta povezana odsotnost z dela in 

zadovoljstvo pri delu, vse z namenom, da se odsotnost z dela zmanjša. Schermerhorn opisuje 

(1999, str. 309), da je delavec, ki je bolj zadovoljen pri svojem delu, tudi manjkrat odsoten z 

njega. Po njegovem obstaja mo�na povezava med zadovoljstvom pri delu in odsotnostjo z 

dela: bolj so delavci zadovoljni, manj so odsotni z dela. Avtorja modela, ki je predstavljen v 

tabeli 3, omenjata še en vplivni dejavnik odsotnosti z dela.  

Tabela 3: Dolo�ljivke odsotnosti z dela 

Na motivacijo, da je delavec 
prisoten, imajo vpliv: 

Na zmožnost prisotnosti delavca 
imajo vpliv: 

Delovno zadovoljstvo Bolezen in nesre�e 
Pravila podjetja glede odsotnosti Problemi s prevozom na delo 
Drugi dejavniki Družinske obveznosti 

Vir: George, Jones, 1996, str. 91. 

Tabela 3 prikazuje, da je prisotnost delavca na delu odvisna ne samo od delav�eve 

motivacije, ampak tudi od njegove zmožnosti, da je prisoten na delu. Tako je delovno 

zadovoljstvo samo eno od ve�ih dejavnikov, ki vplivajo na delav�evo motivacijo, da prisoten 

na delu. Bolj kot delovno zadovoljstvo ima vpliv na prisotnost delav�evo razpoloženje, 

po�utje. �e je delavec dobro razpoložen, se dobro po�uti, ne bo imel želje po odsotnosti z 

dela. Delav�eva sposobnost oz. zmožnost, da lahko gre na delo, pa ni odvisna od delovnega 

zadovoljstva, ampak od njegovega zdravja (bolezen, nesre�a), problemov s prevozom in 

družinskih težav. Zaradi vseh teh razli�nih dejavnikov sta George in Jones (1996, str. 91) 



 

 51      

mnenja, da med odsotnostjo z dela in delovnim zadovoljstvom ni velikega medsebojnega 

vpliva.  

Moorhead in Griffin (1998, str. 99) sta podobnega mnenja kot Schermerhorn. Zadovoljen 

delavec bo manjkrat odsoten z dela. Nezadovoljen delavec bo ve�krat odsoten z dela, ob�util 

bo stres, motil bo sodelavce in neprestano poizvedoval po novi službi.  

Po Petzu (1987, str. 133) so glavni vzroki izostankov naslednji:  

• Simptomi slabih zdravstvenih in higienskih pogojev v podjetju (prah, plini, 
neugodna temperatura, prezra�evanje). 

• Medosebni odnosi v podjetju – slabo vodenje, nizka morala na delovnem mestu, 
slaba motivacija. 

• Nepravilna izbira kadra za posamezna dela (izobrazba). 
• Socialno – ekonomske težave delavcev (zadovoljstvo glede privatnega življenja). 

Odsotnost z dela je pojav, ki je za podjetje zelo mote� in ga mora previdno obravnavati, tako 

da ga lahko kontrolira in obvladuje. Podjetje mora postaviti takšna pravila, da bodo 

omogo�ila delavcem proste dneve, ko jih bodo potrebovali za razne po�itke in za zdravljenje, 

tako da ne bodo prisiljeni delati za vsako ceno.  

Po Allenu (Hewstone, Brown, 1986, str. 139) je odsotnost z dela lahko posledica konflikta  

delavca z delodajalcem zaradi protesta delavca, ki je nezadovoljen pri delu. Posledi�no je 

delavec v stanju neugodja zaradi nasprotja med svojimi željami in možnostmi, ki mu jih nudi 

delovno okolje. 

4.2.5.3 Fluktuacija (odhajanje, odpovedi) delavcev 

Tako kot odsotnost z dela tudi odhajanje delavcev pomeni strošek za podjetje. Strošek 

pravzaprav nastane, ko se novi delavec zaposli. Tega delavca je potrebno namre� usposobiti 

tako, da bo lahko prevzel delovne obveznosti predhodnika. Wingfield in Berry pravita (2001, 

str. 3), da je strošek zamenjave delavca ocenjen v višini dvojne letne pla�e delavca (ali celo 

še ve� – odvisno od položaja oz. funkcije delavca). V to še ni niti vklju�ena cena izgube 

znanja. Dosti ceneje je obdržati obstoje�e zaposlene kot zaposliti in uvajati nove delavce.  

V veliko podjetjih ugotavljajo, da je povezava med zadovoljnimi delavci in zadovoljnimi 

kupci. �e imajo zadovoljne delavce, bodo zadovoljni tudi kupci njihovih proizvodov. Ali 

druga�e: podjetje usmerjeno v kupca, daje velik pomen tudi zadovoljstvu svojih delavcev 

(Employee Satisfaction, 23.10.2002, str. 1).  
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Fluktuacija delavcev pomeni trajno zapuš�anje delavcev njihovih delovnih mest v 

podjetju. Med fluktuacijo delavcev in delovnim zadovoljstvom obstaja razmerje. Delavci, ki 

so zadovoljni pri delu, bodo v manjši meri zapuš�ali delovno mesto, kjer so zaposleni. Kljub 

temu obstajajo nekateri delavci, ki so pri delu nezadovoljni, vendar nikoli ne zapustijo 

svojega delovnega mesta in delavci, ki so zadovoljni pri delu in zapustijo trenutno delo ter se 

zaposlijo v drugem podjetju. V prejšnjem poglavju obravnavana odsotnost z dela je za�asen 

pojav, medtem ko je fluktuacija delavcev trajen umik iz podjetja in ima dosti ve�ji vpliv na 

delav�evo življenje. Zato je odlo�itev o odpovedi toliko težja in jo je potrebno še bolj 

pretehtati.  

Vecchio je zapisal (2000, str. 274), da je fluktuacija delavcev povezana z delovnimi 

priložnostmi. �e se npr. pojavijo mamljive ponudbe, bodo delavci za�eli razmišljati o 

zamenjavi službe. O teh novih priložnostih bodo toliko bolj razmišljali nezadovoljni delavci.  

Mobley je izdelal model (slika 11), iz katerega je razvidno, kdaj ima proces fluktuacije 

delavcev velik vpliv na delovno zadovoljstvo. Delavci, ki so zelo zadovoljni pri delu, skoraj 

nikoli ne pomislijo na zamenjavo službe, medtem ko nezadovoljni delavci zaradi tega 

nezadovoljstva za�nejo razmišljati o odpovedi in zaposlitvi, kje drugje.  

Slika 11: Vpliv zadovoljstva na odpoved 

 

Vir: George, Jones, 1996, str. 92. 

Iz slike 11 je razvidno, da delavec za�ne ocenjevati koristi, ki jih bo imel pri iskanju novega 

dela in stroških, �e bo dal odpoved sedanji službi. Ti stroški lahko zajemajo koristi, ki jih 

ponuja podjetje pri ve�letnem zaposlovanju. Delavci seniorji, ki so že dalj �asa zaposleni v 

istem podjetju, imajo ugodnosti pri daljših dopustih, pokojnini, zdravstvenih zavarovanjih in 
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zanesljivosti zaposlitve. Na podlagi teh ocen koristi/stroškov za posameznika se delavec 

nadalje odlo�i ali bo iskal alternativne službe. Po oceni najdenih alternativnih služb in 

primerjavi s trenutno službo, delavec razmisli ali ima še vedno namen dati odpoved – oditi 

ali ostati, kjer je. �e ima delavec še zmeraj namen oditi, vodi njegova odlo�itev k pojavu 

fluktuacije delavcev. Kljub temu, da delovno zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo lahko sproži 

proces fluktuacije delavcev, so še drugi dejavniki, ki delavcu narekujejo dejansko odlo�itev o 

odpovedi službe. Predstavljeni model v sliki 11 ne upošteva stanja, ko delavec nagonsko 

zapusti delovno mesto zaradi morebitnih težav pri delu in ko delavec odpove službo, ne da bi 

razmislil in poiskal alternative.  

Delovno zadovoljstvo je negativno povezano z odhajanjem delavcev, je pa kljub temu 

povezava mo�nejša kot pri odsotnosti z dela. Dejavniki, kot so delovne ponudbe, 

pri�akovanja alternativne zaposlitve in dolžina delovnega �asa, so pomembne to�ke 

odlo�itve glede odpovedi službe (Robbins, 2001, str. 78). 

Odhod delavcev iz podjetja ima posledice tudi pri njihovih sodelavcih, ki so ostali. Ti 

ostali delavci se lahko �utijo še bolj predane k delu, da bi se sami izognili proceduri odhoda 

in samemu odhodu, še posebej, ko je bil odhod delavca zahtevan s strani delodajalca 

(odpust). Delavci lahko �utijo praznino v sebi zaradi izgube prijateljev. Lahko jih tudi skrbi, 

da bo njihov nadrejeni sedaj od njih zahteval ve� opravljenega dela (Moorhead, Griffin, 

1998, str. 88). 

V primerih odsotnostih z dela ravnatelji pogosto razmišljajo o fluktuaciji delavcev kot o 

velikem strošku za podjetje, ki bi moral biti vzdrževan na minimumu. Pri fluktuaciji 

delavcev se pojavljajo stroški kot so stroški najemanja in u�enja novih delavcev. Prav 

tako so velikega pomena stroški pri zamenjavi delavcev iz raznih skupin, odborov, nadzornih 

svetov, kjer utrpi delo na projektih, pojavljajo se �asovne zamude in izgube naro�il. 

Schermerhorn trdi (1999, str. 309), da so te posledice odhajanja delavcev nastale zaradi 

nezadovoljstva pri delu. Nezadovoljen delavec bo prej odšel iz podjetja kot zadovoljen 

delavec.  

Kljub vsem stroškom, ki pri fluktuaciji delavcev nastanejo, ima lahko podjetje pri tem 

procesu tudi koristi. �isto odvisno je, kdo od delavcev bo odšel. �e odhajajo delavci, ki 

slabo delajo, ostajajo pa tisti, ki delajo dobro, ravnatelji ne bodo zavirali tega procesa 

fluktuacije. Pomembno je tudi to, da vsi prišleki prinašajo nove ideje in zamisli za delo, kar 
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je za podjetje koristno. S fluktuacijo delavcev lahko podjetje po naravni poti uravnava 

število zaposlenih, �e delavci zapustijo podjetje na lastno željo. Podjetju tako ni potrebno 

odpuš�anje delavcev, ko pride do težav v zaposlovanju. Korist fluktuacije delavcev je vidna 

tudi pri tem, ko zaradi odhoda nekaterih delavcev nastane prazno delovno mesto, kamor 

lahko napredujejo ostali zaposleni na nižjih ali enakih nivojih dela. Tako kot odsotnost z 

dela mora biti tudi fluktuacija delavcev obvladljiva in na�rtovana, vendar pa ni nujno, da bi 

se zmanjšala ali celo odpravila (George, Jones, 1996, str. 92).  

Vzrok odhoda delavca je lahko tudi njegova pla�a. Premalo pla�an delavec lahko dela slabše 

ali odide drugam na bolje pla�ano delovno mesto. Preve� pla�an delavec, ki ne prispeva 

dovolj k rasti podjetja, povzro�a nepotrebne stroške. S tem problemov se soo�ajo vsa 

podjetja, ko sklepajo z delavci uradne – kolektivne in psihološke pogodbe. Kolektivna 

pogodba je uradna, zapisana in podpisana, medtem, ko psihološka pogodba ni zapisana na 

papir. Psihološka pogodba je samo neke vrste razmerje med osebo – delavcem in 

podjetjem (slika 12). Psihološka pogodba je pravzaprav skupek osebnih pri�akovanj, ki jih 

bo oseba prispevala v podjetje (Moorhead, Griffin, 1998, str. 88). 

Slika 12: Psihološka pogodba 
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Vir: Moorhead, Griffin, 1998, str. 89. 

Posamezniki lahko razli�no koristijo podjetju. V sliki 12 so prikazani na eni strani prispevki 

posameznika – delavca in na drugi strani spodbude podjetja ob sklenitvi delovnega razmerja. 

Delavci prispevajo svoj trud, zmožnosti, sposobnosti, lojalnost, svoje delovne veš�ine in 

seveda svoj �as. Podjetje jim v zameno nudi pla�o, dolo�en nivo varnosti zaposlitve, razli�ne 

ugodnosti, možnost kariernega razvoja, status in možnost napredovanja (Moorhead, Griffin, 

1998, str. 89).  
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�e delavec ali podjetje za�uti, da je psihološka pogodba kršena, lahko zahteva spremembo le 

te ali se za�ne obnašati tako, da bo pogodba izpadla bolj pravi�no. Daft in Noe navajata 

(2001, str. 92), da kršenje psihološke pogodbe s strani podjetja povzro�i negativen u�inek na 

delovno zadovoljstvo delavca, na njegovo zaupanje in njegov namen ostati v podjetju. Bolj 

bo delavec razmišljal in verjel v prekršeno pogodbo s strani podjetja, verjetneje bo odšel 

drugam.  

4.2.5.4 Zavezanost podjetju 

Zavezanost podjetju ali lojalnost ni zahteva, ampak je priporo�ljivo obnašanje delavcev, da 

je lahko podjetje uspešno, u�inkovito in v javnosti dobro obravnavano. �eprav delovno 

zadovoljstvo ni povezano z delovno u�inkovitostjo, se vse bolj uveljavlja, da je povezano z 

bolj prostovoljnim delovnim obnašanjem. Primeri zavezanosti podjetju so pomo� 

sodelavcem, varovanje delovnega podro�ja pred požari, vlomi, vandalizmom, dajanje 

konstruktivnih predlogov, razvijanje lastnih sposobnosti in zmožnosti, širjenje dobre volje 

med sodelavci in znanci. Takšno obnašanje od delavcev se redko zahteva, vendar je 

pomembno za celotno podjetje. 

Od vsakega posameznega zaposlenega je odvisno ali bo ravnal tako, da bo lojalen podjetju 

ali ne. Ve�ina del nima zahteve po lojalnosti podjetju, tako da se od delavca ne zahteva 

inovativnih novih predlogov za izboljšanje delovanja delav�evega oddelka. Kljub temu 

delavci pogosto predlagajo izboljšave. To so ponavadi delavci, ki so zadovoljni pri delu. 

Ravno zaradi prostovoljnega pristopa k lojalnosti podjetju se lahko sklepa, da delovno 

zadovoljstvo vpliva na to obnašanje.  

Zadovoljen delavec bo pripaden podjetju, ker bo s tem želel na nek na�in vsaj nekaj povrniti 

podjetju. Zaposleni si želijo imeti pošten odnos do tistih, ki so jih zaposlili. To je razlog, 

zakaj zadovoljen delavec poskuša biti zavezan podjetju vsaj na nekaj možnih na�inov.  

Zaradi �isto prostovoljnega delovanja zaposlenih glede pripadnosti podjetju se lahko zgodi, 

da se to težko uradno nagradi. Pogosto se ravnatelji takega obnašanja svojih delavcev ne 

zavedajo, ga ne opazijo ali ga celo narobe razumejo. �e je delavec vedno pripravljen 

pomagati sodelavcem pri raznih težavah, mu lahko zmanjka �asa za svoje delo in bo njegov 

nadrejeni to smatral kot delav�evo nesposobnost za opravljanje dodeljenega mu dela. Kljub 

temu to še ne pomeni, da ravnatelji ne morejo opaziti in sprejeti delav�eve pripadnosti 
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podjetju. Obstaja ve� na�inov, kako nagraditi pripadnost podjetju. Zaposleni, ki delujejo v 

tem smislu, so lahko nagrajeni s priznanjem sodelavcev, z objavo v internih �asopisih itd.  

Delav�evo ugodje predstavlja, kako so delavci sre�ni, zdravi in uspešni pri svojem delu. V 

nasprotju s procesoma odsotnosti z dela in fluktuacijo delavcev je delav�evo ugodje bolj 

osredoto�eno na samega delavca kot pa na podjetje. Delavec preživi ogromno svojega 

odraslega življenja v službi, poleg tega pa o službi velikokrat razmišlja tudi doma. V primeru 

delav�evega nezadovoljstva pri delu �uti delavec precejšen del �asa neugodje. Zaradi tega 

spoznanja delovno zadovoljstvo vpliva na delav�evo ugodje v njegovem življenju.  

Delavec svoja ob�utenja ugodja nosi v sebi skozi ves dan ne glede na to ali je v službi ali 

doma. �e je delavec nezadovoljen pri delu, je lahko npr. nesre�en in se tako tudi obnaša. 

Ob�utek biti nesre�en je neprijeten, zato delavec ob�uti neugodje. 

Konfliktna situacija je obi�ajen del našega vsakdana, tako v službi kot doma. Konflikt lahko 

pomaga, �e pri njegovem reševanju nastanejo ugodne rešitve. Nerešen konfliktni problem 

ima za posledico nezadovoljstvo, obupanost, depresijo ipd. Delavec se �ustveno umakne – 

zapre sam vase, da odpoved, postane agresiven ali celo nasilen. Obi�ajni izvori konfliktov so 

nejasne definicije o odgovornosti, omejeni viri (�as, denar, prostor, material, zaloge, oprema) 

in navskrižje interesov (Rau-Foster, 2000, str. 1).  

4.3 Po�utje pri delu 

4.3.1 Opredelitev in vplivni dejavniki 

Po�utje pri delu (angl. work moods) so ob�utki ljudi v trenutku, ko opravljajo dolo�eno delo. 

Spreminjajo se iz ure v uro, iz dneva v dan, v�asih tudi iz minute v minuto. To so zelo 

minljivi ob�utki, veliko bolj kot delovne vrednote in ob�utenja pri delu.  

Kako se ljudje po�utijo takrat, ko opravljajo svoje delo, opisuje dejavnik po�utja. Delavci so 

lahko navdušeni, zaskrbljeni, nervozni, zaspani ali celo leni. Po�utje je pozitivno ali 

negativno in se spreminja v odvisnosti od osebnosti posameznika in situacije, v kateri se 

znajde. Delavci, ki se ve� �asa pozitivno po�utijo, dosegajo boljše rezultate in so bolj 

ustvarjalni. Po�utje pri delu je povezano tudi z delovnim vzdušjem ali klimo. Na to lahko 

precej vplivajo ravnatelji. Predvsem njihov odnos do zaposlenih, ustvarjene delovne 
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razmere, medsebojno zaupanje, velikost skupin in podobno ima velik vpliv na delovno 

vzdušje (Rozman, 2000, str. 68).  

Lipovec dodaja (1987, str. 302), da je delovno vzdušje ali delovna morala odvisna od stopnje 

zadovoljenosti potreb �lanov združbe, ki izvira iz njihovega zadovoljstva pri delu in iz 

odnosov med �lani oddelka ali podjetja. Posledice visoke morale so vidne kot prevladovanje 

dobre volje, enotnost in lojalnost, koordiniranost, privla�nost za sodelavce, pripravljenost 

premagovati težave in boljši rezultati pri delu.  

V�asih se zgodi, da delav�evo po�utje ni opredeljeno kot pozitivno ali negativno, delavci pa� 

ob�utijo manj mo�ne ob�utke in se po�utijo npr. zaspani, zdolgo�aseni, brez volje do dela, 

ubogljivi ali umirjeni. Delavci, ki so u�inkoviti, so bolj nagnjeni k pozitivnemu po�utju pri 

delu kot tisti, ki so neu�inkoviti in ob�utijo negativno razpoloženje pri delu.  

Na po�utje pri delu vplivajo številni dejavniki. Mednje spadajo razumevanje s sodelavci, 

napredovanje/degradiranje, prijetnost bivanja v delovnem okolju itd. Na samo po�utje 

vplivajo tudi vreme, razmere in pritiski v šoli, v družini, ljubezensko življenje, vsakodnevna 

pri�akovanja ipd. Vse to pa ima lahko vpliv na po�utje delavca v službi. Mnogi dejavniki 

sploh niso povezani z delav�evo službo, vendar vplivajo na po�utje delavca v službi.  

4.3.2 Merjenje po�utja 

Pri raziskovanju posledic po�utja pri delu, ki vplivajo na doživljanje dela, so raziskovalci 

tega podro�ja ugotovili, da ima po�utje pri delu velik vpliv na delav�evo doživljanje dela. 

Delavci, ki so pozitivno razpoloženi na delu, bodo bolj verjetno pomagali drug drugemu, 

bodo bolj uslužni do kupcev in kooperativni s poslovnimi partnerji ter manjkrat manjkajo�i 

na delu. Prodajalci neke trgovine, ki so bili pozitivno razpoloženi, so svojim kupcev nudili 

bolj kvalitetne usluge kot tisti, ki so bili pri delu negativno razpoloženi. Pozitivno po�utje 

delavca vzpodbuja, da je bolj ustvarjalen in dosega boljše rezultate. Ravnatelji lahko naredijo 

veliko stvari za ustvarjanje pozitivnega po�utja delavcev pri delu. Delavcem lahko uredijo 

primerne delovne prostore, zanimive pisarne, lahko jih pohvalijo za njihovo delo, jim nudijo 

druženje tudi v prostem �asu, omogo�ijo nekaj zabave in sprostitve na delovnem mestu.  

Twentier je mnenja (1999, str. 54), da pomanjkanje ugodnega odziva in priznanja za 

narejeno delo neposredno vplivajo na kakovost delav�evega dela. Delavce najbolj boli, �e jih 
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prezrejo. �e bo nadrejeni mol�e opazoval prizadevanja delavcev, bodo ti postali površni in 

brezbrižni. �e pa bo nadrejeni natan�no postavil cilje, povedal svoje mnenje o delu delavcev 

in jim izkazal spoštovanje, se bodo delavci �utili varne in vplivne. 

4.4 Povezava med vrednotami, zadovoljstvom, po�utjem in 

odhajanjem delavcev 

Vsi delavci imajo stališ�a, ki usmerjajo njihova nagnjenja, da na ljudi, stvari in situacije 

reagirajo pozitivno ali negativno. Ravnateljem so na voljo razli�ni prijemi za zbiranje 

podatkov o stališ�ih zaposlenih. Eden izmed njih so vedenjski znaki. Pritožbe pri delu, 

namerno povzro�anje gospodarske škode, pogoste odpovedi in prekomerno izostajanje so 

pristni pokazatelji stališ� zaposlenih, ki se najve�krat pokažejo prepozno. Ko se takšni znaki 

pokažejo, je škoda že precejšnja. Haller je mnenja (1969, str. 262), da ne glede na zakasnitev 

znakov, je v nekaterih podjetjih to edina pot za pridobivanje podatkov o stališ�ih zaposlenih. 

Delovne vrednote, ob�utenje pri delu in po�utje pri delu vsebujejo številna �ustva, ki 

vplivajo na doživljanje dela. Vsaka od teh treh skupin �ustev lahko vpliva na drugi dve 

skupini (slika 13). Ker so delovne vrednote najbolj dolgotrajna �ustva, imajo ve�ji vpliv na 

drugi dve skupini �ustev (ob�utenje pri delu in po�utje pri delu). Oseba z delovno vrednoto 

ambicioznosti ima lahko negativna ob�utja, �e dela npr. kot voznik avtobusa in je pogosto 

slabo razpoložena, ker ji je onemogo�eno napredovanje. Ob�utenja pri delu lahko prav tako 

vplivajo na podoben na�in na po�utje pri delu. Prodajalec, ki je zelo zadovoljen s svojo 

službo in rad dela s kupci, bo pogosto dobre volje – pozitivno razpoložen. V tem primeru 

vplivajo ob�utenja pri delu (delovno zadovoljstvo) na po�utje pri delu (pozitivno 

razpoloženje).  
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Slika 13: Razmerje med delovnimi vrednotami, ob�utenju pri delu in po�utju pri delu 

 

Vir: George, Jones, 1996, str. 77. 

Na dolgi rok, se pravi tekom let, se delovne vrednote lahko spremenijo kot posledica vpliva 

ob�utij pri delu in po�utja pri delu kljub temu, da zadnji dve skupini �ustev nista tako 

dolgotrajni kot delovne vrednote. Oseba z delovno vrednoto, da je delo samo na�in 

preživetja in ne osebnega zadovoljstva, lahko ugotovi, da je služba npr. medicinske sestre 

zelo zanimiva in nagrajujo�a. Zaradi tega je ta oseba pri delu pogosto dobro razpoložena in 

�ez �as razvije pozitivna ob�utenja pri delu. S�asoma se bodo spremenile tudi delovne 

vrednote te osebe, tako da bo ob�utila pomembnost pri opravljanju svojega dela, ko pomaga 

drugim ljudem. Delavcu, ki neprestano doživlja slabo po�utje na delu, se lahko zgodi, da ne 

bo zadovoljen pri delu, ker njegovo delo ne dosega predvidenih pri�akovanj. V tem primeru 

po�utje pri delu vpliva na ob�utenja pri delu (delovno zadovoljstvo) kljub temu, da je po�utje 

pri delu bolj spremenljivo �ustvo kot ob�utenje pri delu.  

Kot posledica delovnega zadovoljstva (ob�utenje pri delu) se lahko pojavi pojav odhajanja 

delavcev oz. fluktuacije delavcev. Kot je bilo že omenjeno v poglavju 4.2.5.3, se lahko 

fluktuacija delavcev pojavi iz ve�ih razli�nih vzrokov. Nekateri zaposleni odidejo iz podjetja 

brez razloga, ki bi bil povezan z zadovoljstvom pri delu, spet drugi pa zaradi temeljitega 

premisleka in primerjave trenutnega delovnega mesta z nekim novim. Ker je ugotovljeno 

(slika 13), da delovne vrednote mo�no vplivajo na ob�utenja pri delu, kamor spada tudi 

Delovne vrednote 
(najbolj dolgotrajna 

�ustva) 

Ob�utenja pri delu 
(spremenljivo trajna 

�ustva) 

Po�utje pri delu 
(najbolj spremenljiva 

�ustva) 

mo�no 
vplivanje 

slabše 
vplivanje 
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delovno zadovoljstvo in da po�utje pri delu nima tako mo�nega vpliva na ob�utenja pri delu, 

bi lahko rekli, da je proces fluktuacije delavcev pogojen posredno tudi z njegovimi 

delovnimi vrednotami. Ko delavec enkrat ob�uti delovno nezadovoljstvo, se za�ne njegov 

proces fluktuacije oz. odhoda iz podjetja (slika 11). Da pa je postal nezadovoljen pri delu, je 

lahko vzrok v vplivu delovnih vrednot (notranjih ali zunanjih) in po�utja pri delu. Delavcu je 

npr. bilo onemogo�eno delo z novimi izzivi. Tako je bilo njegovo osebno prepri�anje o 

rezultatih dela druga�no kot si ga je sam predstavljal. Kot “pika na i” se je v tem obdobju 

lahko pojavilo negativno po�utje pri delu zaradi zaskrbljenosti ob menjavi vodstva oddelka. 

Kljub temu, da je negativno po�utje manj odtehtalo kot notranje delovne vrednote, je delavec 

sam pri sebi sprožil proces fluktuacije delavcev in s tem uresni�il prvo dejanje za odhod iz 

podjetja. Poglejmo ali pravkar pojasnjen vzrok odhajanja velja tudi v konkretnem primeru. 

5. ANALIZA STANJA V ODDELKU RAZVOJA 

Iz dneva v dan je razvojno delo podvrženo velikim pritiskom. Podjetje brez novosti ne more 

dolgoro�no obstati na trgu. Za proizvodnjo novih izdelkov je potrebno precej dela že prej, 

preden je nov izdelek sploh mogo�e fizi�no prijeti in videti. V tem celotnem obdobju je 

oddelek Razvoja kot gonilna sila procesa nepogrešljiv. Vsaka napaka, ki je storjena v zgodnji 

fazi nastajanja izdelka, se pla�a kasneje. Zato je bistvo izdelovanja novitet v predvidljivosti 

in znanju vseh, ki pri tem sodelujejo.  

V devetih letih opazovanja in spremljanja oddelka Razvoja se je pokazalo, da je imel 

oddelek vzpone in padce, vendar je šele v zadnjih petih letih dobil vsaj približno podobo 

oddelka kot bi se od njega pri�akovalo, saj je to oddelek, ki se ukvarja z zelo pomembnim 

delom za podjetje.  

5.1 Ugotovitve dejanskih vzrokov za težave v oddelku 

Da bi podjetje prepre�ilo prepogosto odhajanje izobraženih kadrov v druga podjetja, bi 

moralo odpraviti vzroke, ki pogojujejo odhode. V sliki 14 je prikazano, kateri so nekateri 

pogostejši vzroki odhodov delavcev iz oddelka Razvoja, ki so jih delavci navedli. Med temi 

vzroki ne najdemo osebnostnih lastnosti delavcev in njihovega ne/znanja. Razlog je preprost: 

delavci niso krivili sebe za vzrok odhoda, ampak druge dejavnike, ki so vplivali na njih, da 
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so dali odpoved. Lahko bi rekli, da delavci niso bili samokriti�ni in niso razmišljali o tem, da 

bi bil lahko vzrok odhoda tudi njihovo neznanje ali njihovo neprilagajanje delovnemu 

okolju. Delavci so smatrali, da so njihove lastnosti in znanje primerno za delo v oddelku 

Razvoja. 

Slika 14: Vzroki odhodov iz oddelka Razvoja 

 

Nezadovoljen delavec,  
delavec, ki da odpoved 

Motivacija, 
nizka pla�a 

Pomanjkanje delovnih 
pripomo�kov 

Neurejen,  
neprimeren delovni prostor 

Pomanjkanje ob�utka vrednosti, 
necenjenost   

Vir: Lastna slika.  

Slika 14 prikazuje štiri najpogostejše vzroke, ki pogojujejo odhode delavcev. Med njimi 

najdemo motivacijo in nizko pla�o, omejevanje uporabe delovnih pripomo�kov, delovni 

prostor in ob�utek vrednosti, necenjenosti. Pred devetimi leti je bil poglavitni vzrok 

odhajanj neustrezna motivacija za delo. Delavce bi bilo mogo�e motivirati z višjo pla�o, ki 

bi morala biti primerna obsegu in odgovornosti delovnih nalog. Delavci, ki so odšli, so 

navedli tudi neprimerne delovne prostore. O�itno je bilo, da se delavci v svojem delovnem 

okolju niso dobro po�utili. Nekaterim delavcem je bilo vseeno v kakšnem delovnem okolju 

so bili nameš�eni, vendar pa je bil to argument, ki je lahko odlo�il, ko so se odhajajo�i 

delavci odlo�ali med dvema službama.  

Med vzroki odhoda iz oddelka Razvoja je bilo navedeno tudi nesoglasje z ravnalcem, 

nezaupanje med sodelavci in neprimerno uvajanje novinca. Slednje je povzro�ilo, da je 

oddelek Razvoja izgubil delavca, ki je kazal velik potencial znanja in bi lahko na ve� 

na�inov pomagal graditi sloves tega posebnega oddelka. Negativna posledica uvajanj novih 

delavcev ni bila samo izguba tega dobrega delavca, ampak tudi sloves, da se v oddelku slabo 

izvaja uvajanje kakršnihkoli novincev. V oddelku Razvoja so dostikrat kratkoro�no zaposlili 

delavce praktikante. To so bili dijaki in študentje, ki so opravljali obvezno prakso ali 

po�itniško delo. Njihovo uvajanje je bilo neprimerno. Kljub temu, da so bili v oddelku 

kratek �as, bi jih bilo potrebno nau�iti dolo�enih postopkov dela in jih seznaniti s podro�jem 
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dela. V veliki meri so bili ti praktikantje prepuš�eni svoji iznajdljivosti in želji po novem 

znanju. Nikoli ni bilo dobro definirano, kdo naj poskrbi za te nove delavce in kako jih naj 

zaposli. Nekako so bili vsi delavci obremenjeni z uvajanjem. Novinci, ki so se bolj 

dolgoro�no zaposlili, so bili ve�krat pri�a takšnim dogodkom, nekateri so jih doživeli sami.  

Uvajanje novincev lahko primerjamo s teorijo stabilnega stanja. Zadovoljstvo novinca je 

nihalo glede na zanimanje ostalih delavcev za njihovo delo. �e se je kdo od ostalih delavcev 

zanimal za delo novega delavca in mu pri tem še pomagal rešiti kakšen delovni problem, je 

delovno zadovoljstvo novinca poraslo. Delovno zadovoljstvo novinca je padlo, ko je bil 

prepuš�en sam sebi, ko se je dolgo�asil, ker mu mentor ali ostali delavci niso priskrbeli 

nobenega dela. To nihanje delovnega zadovoljstva se je pojavljalo ves �as uvajanja. 

Uvajanje novega delavca bi moralo potekati organizirano in z vnaprej zastavljenim ciljem. 

Po Svetliku (Možina et al., 2002b, str. 166) je na primer cilj uvajanja, da novi delavec za�ne, 

kolikor je mogo�e hitro delati s polno storilnostjo in da doseže pri tem tudi osebno 

zadovoljstvo. Posameznik v podjetju sprejema vrednote, norme, vedenjske obrazce in 

prepri�anja drugih. Obenem pa tudi sam pusti svoj osebni pe�at, bodisi na svojem delovnem 

mestu ali širše. Empiri�no je dokazano, da dobro pripravljen program uvajanja pomembno 

vpliva tako na zgodnje fluktuacije kot na skrajšanje �asa, v katerem novi delavec doseže 

pri�akovano delovno uspešnost. 

Nesoglasje z ravnalcem je bilo pri nekaterih delavcih bolj izrazito kot pri drugih. Dva 

delavca sta se z ravnalcem prerekala vpri�o drugih sodelavcev in to skoraj za vsako stvar. Iz 

teh pogovorov se je lahko razbralo, da se delavca z ravnalcem ne strinjata o na�inu dela, o 

koli�ini dela ipd. Zaklju�ek teh pogovorov je bil vedno takšen, da so vpleteni v dogodek 

postali negativno nastrojeni drug proti drugemu, vzdušje med prisotnimi je postalo 

neprijetno. Ta vzrok odhoda lahko primerjamo z neskladnostnim modelom. Delavci, ki se z 

ravnalcem ve�krat niso strinjali, so imeli svojo predstavo o tem, kako bi naj njihovo delo 

potekalo. Zamislili so si svoje ''idealno delo'', ki je bilo druga�no od njihovega realnega. Za 

to razliko v delu so krivili ravnalca in njegov na�in dela. 

Med sodelavci je dostikrat velo tudi nezaupanje, predvsem do enega sodelavca. Ta sodelavec 

je bil posebnež, individualist, senior, navajen delati samostojno in na svoj na�in. Svojega 

znanja in izkušenj ni želel deliti ali ga celo prenašati na mlajše sodelavce. To ostalim 

delavcem – predvsem mlajšim ni ostalo skrito. Temu sodelavcu niso zaupali, ker so izkusili, 
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kako jim ne pomaga, ne deli informacij z njimi, skriva svoje ideje in rešitve problemov. 

Nezaupanje do sodelavca povzro�i takšno vrsto nezadovoljstva pri delu, da ga lahko 

primerjamo z modelom, ki obravnava oblikovane lastnosti dela. V tem modelu je ena izmed 

lastnosti dela tudi razumevanje s sodelavci. �e je razumevanje dobro, bo delavec zadovoljen 

in obratno. 

Med delavci je bilo dostikrat slišati, kako jih nih�e ne ceni, ne njih in ne njihovega dela. Tak 

ob�utek so imeli, ker se je zelo poredko zgodilo, da so dobili javno pohvalo oz. jasno 

povratno informacijo o kvaliteti njihovega dela.  

Iskanje vzrokov nezadovoljstva delavcev v njihovi mladosti in neu�akanosti bi bila 

nepravilna pot. Tudi starejši delavci, ki imajo že precej let delovne dobe, so ob�utili 

nezadovoljstvo pri delu. To nezadovoljstvo je bilo najprej usmerjeno v nizko pla�o, kasneje 

pa v nov na�in dela in neprestane spremembe, ki so jih doletele ob zamenjavi ravnalca. 

5.2 Delovno okolje 

Znano je, da je delovno okolje eno izmed vplivnih dejavnikov delovnega zadovoljstva. �e 

delavec smatra delovno okolje kot neprimerno za opravljanje svojega dela, bo to �ustvo 

vplivalo na njegovo delovno zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo. Delavcu bo mogo�e na 

delovnem mestu odgovarjalo veliko stvari, vendar, �e ga bo motila npr. samo sobna 

temperatura, bo nezadovoljen pri delu. Delavec, ki je navajen reda in urejenosti, bo zelo 

nezadovoljen s svojim delovnim prostorom, �e bo neurejeno, nepregledno in razmetano. Tak 

delavec bo ve� �asa namenil pospravljanju in urejanju tistega, kar se še da, kot pa svojim 

delovnim nalogam in obveznostim. Ker se je veliko starejših delavcev v preteklem obdobju 

navadilo obstoje�ega delovnega okolja in niso ve� videli pomanjkljivosti, ki so bile (vsaj 

nekatere) zdravju škodljive, dejavnik vpliva delovnega okolja na delovno zadovoljstvo ni bil 

tako izrazit kot je bil pri delavcih, ki so se zaposlili pred devetimi leti. Merjenje delovnega 

zadovoljstva bi bilo v tem primeru izvedljivo z modelom, ki obravnava oblikovane lastnosti 

dela. V tem modelu so obravnavani tudi delovni pogoji, kjer se zadovoljstvo meri glede na 

ujemanje delav�evih želja s tem, kar dejansko delo nudi – v tem primeru z opremljenostjo in 

temperaturo v pisarni. 
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Po selitvi v novo pisarno na novi lokaciji v podjetju so se razmere glede delovnega prostora 

izboljšale. Kot vsak nov prostor je bila tudi nova enotna pisarna oddelka Razvoja nekaj �asa 

ve�ini delavcev zelo vše�na. V njej so bile velike mize, ki so bile pobožna želja že precej let, 

funkcionalna okna, zadostno število telefonov in udobni ergonomski stoli. S�asoma so 

delavci ugotovili, da ni vse samo v izgledu pisarne ampak ima pomembno vlogo tudi 

funkcionalnost pisarne. Zaradi velikega števila ljudi v enem prostoru je narasla temperatura 

prostora, zmanjšala se je delovna vnema, pove�ala se je hrupnost. Vse to je vodilo k pojavu 

delovnega nezadovoljstva (ob�utili so ga delavci) in k slabšim delovnim rezultatom (kazalo 

se je pri neopravljenem delu). Situacija se je še poslabšala, ko so delavci ugotovili, da so prej 

velike mize postale premajhne za vso opremo, ki so jo ob sebi potrebovali. Nekateri delavci 

so se s tem sprijaznili, drugi ne. Slednji so najprej za�utili nezadovoljstvo pri delu. To �ustvo 

se je širilo kot nalezljiva bolezen, tako da so delavci oddelka Razvoja v novem delovnem 

okolju kmalu videli samo slabe strani. V preteklih nekaj letih so torej delavci kar nekaj 

svojega nezadovoljstva še vedno pripisovali delovnemu okolju. 

5.3 Motivacija 

Delavci, ki so zapustili oddelek Razvoja, so med vzroki odpovedi navedli tudi slabo pla�o. 

Ne samo to, po njihovem bi jih ve�ja pla�a bolj motivirala za delo. Po Herzbergovi 

dvofaktorski teoriji imamo higienike in motivatorje. Herzberg pravi, da je pla�a prav toliko 

higienik kot motivator. To pomeni, �e pla�o obravnavamo kot motivator, bi naj spodbujala 

ljudi k aktivnostim, �e pa jo obravnavamo kot higienik, bi naj samo odstranjevala 

neprijetnosti pri delu. Herzberg je do teh zaklju�kov prišel pri prou�evanju razmeroma dobro 

pla�anih delavcev. V tem primeru prakti�en primer ne sovpada �isto s teoreti�no podlago. 

Delavci so namre� v pla�i videli velik motivator za njihovo delo, ki je spodbujal k 

aktivnostim: �e bi dobili po njihovem merilu dobro pla�o, bi bili motivirani za delo in bi 

ostali v podjetju. To je tipi�na definicija motivatorja. Vendar ima pla�a po Herzbergu 

(Lipi�nik, 1998, str.169) skoraj enako vrednost med higieniki, ki ne povzro�ajo motivacije, 

samo preusmerjajo �lovekovo aktivnost. Pla�a je eden izmed dejavnikov, ki je enakomerno 

zastopan tako med higieniki in motivatorji, vendar na nobeni strani nima prevelikega deleža 

pomembnosti glede delovnega zadovoljstva (prikazano na sliki 8).  
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Vsak delavec ima obe vrsti potreb: motivatorje in higienike. Da je delavec zadovoljen, 

morata biti zadoš�eni obe potrebi. Menim, da se obravnavani delavci niso zavedali, da na 

delovno zadovoljstvo ne vpliva samo motivacija, ampak tudi drugi dejavniki kot so npr. 

delovne vrednote in po�utje pri delu. 

V dejanskem primeru se je zgodilo, da je ravnalec oddelka Razvoja s sistemom nagrajevanja 

povzro�il pojav uni�evanja motivacije. To se po Lipi�niku (Možina et al., 2002a, str. 491) 

zgodi: 

• �e sodelavci zaznajo, da pla�a ni povezana z uspešnim delovnim vedenjem, ki ni 
omejeno samo na koli�ino opravljenega dela. 

• �e sodelavci ocenijo, da sistem nagrajevanja ni pravi�en in sicer tako, da 
primerjajo svojo pla�o s pla�ami sodelavcev ali s svojo pla�o v prejšnjih obdobjih. 

• �e pla�a izgubi prvotni namen, na primer, da jo za�nejo imeti za socialno podporo 
ipd. 

Motivacijski proces je naraven, zato je pomembno dvoje: njegovo spodbujanje in varovanje 

pred uni�enjem. 

5.4 Doživljanje dela 

5.4.1 Delovne vrednote 

V preteklem obdobju je bil pri delavcih osnovni razlog za delo služenje denarja in s tem 

zagotavljanje ekonomske varnosti za svoje družine. Po definiciji so bile njihove delovne 

vrednote povezane s posledicami dela, kar pomeni, da so delavci imeli bolj razvite zunanje 

delovne vrednote. Po preteklem osemurnem delovnem �asu so se posvetili svojim družinam 

in hobijem. To je tipi�na zna�ilnost zunanjih delovnih vrednot. S takšnimi delavci je težko 

delati na projektu, ki bi zahteval predanost tudi po kon�anem uradnem delovnem �asu. 

Takratne razmere v preteklem obdobju in zahtevnost delovnih nalog so dopuš�ale takšno 

vedenje in prepri�anje delavcev.  

V sedanjem obdobju je pri skupini starejših delavcev razvidno, da še vedno prevladujejo 

zunanje delovne vrednote. To so delovne vrednote, ki so povezane s posledicami dela. Delo 

jim je moralo nuditi zaslužek, varnost za družino. Po kon�anem osemurnem delovnem �asu 

so še vedno brez slabe vesti odšli domov, da so izkoristili svoj prosti �as za družino in ostale 

izven službene aktivnosti. Skupina mladih delavcev je imela tipi�ne lastnosti za ljudi s 
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prevladujo�imi notranjimi delovnimi vrednotami. Njihove delovne vrednote so bile 

povezane s samo naravo dela. Delo jim je pomenilo izziv, pripravljeni so se bili u�iti novih, 

njim še neznanih stvari. To je pri teh mladih delavcih nekako pri�akovano, saj še niso imeli 

družin in so sami odlo�ali o porabi �asa za službene in privatne dejavnosti. Seveda so ti 

delavci imeli tudi zunanje delovne vrednote (služenje pla�e), vendar so bile malo manj 

izrazite kot notranje. 

5.4.2 Ob�utenje pri delu 

Odnos do dela ali ob�utenje pri delu ni dolgotrajno �ustvo. Pri menjavi službe se lahko ta 

odnos spremeni. Prav tako se lahko odnos do dela spremeni glede na mišljenje o sodelavcih 

in nadrejenih. V primeru težavnega sodelovanja s sodelavci je lahko delavec nezadovoljen 

pri delu. To se je v obravnavanem oddelku pred devetimi leti jasno pokazalo. Vsiljevanje 

na�ina dela neformalne skupine delavcev znotraj formalne skupine je povzro�ilo 

nezadovoljstvo pri delu. Nestrinjanje z ravnalcem je delavcem prineslo ob�utek delovnega 

nezadovoljstva. Vse to so jasni pokazatelji, da so delavci imeli slab odnos do dela. Svetla 

to�ka je edino mo�na pripadnost podjetju. Oddelek Razvoja je bil pred devetimi leti 

sestavljen pretežno iz delavcev z delovno dobo nad 15 let, kar je pomenilo, da so ti delavci 

verjeli v podjetje in se strinjali s politiko podjetja. Njihova pripadnost podjetju je torej odnos 

do dela izboljšala.  

Ob�utenje pri delu se je v zadnjih nekaj letih spremenilo glede na prepri�anje o sodelavcih, 

nadrejenem in njihovi pla�i iz preteklega obdobja. To je normalna posledica sprememb v 

oddelku Razvoja, ker ob�utenje pri delu ni dolgotrajno �ustvo. Mladi delavci (zaposleni pred 

nekaj leti) so bili deležni raznih delovnih nagrad in so zato zadovoljni pri delu. Hkrati so bili 

nezadovoljni pri delu starejši delavci, ki za svoje delo niso prejeli nobenih dodatkov. 

Pripadnost podjetju kot del ob�utenja pri delu je bila v obratnem razmerju kot delovno 

zadovoljstvo. Starejši delavci so �utili mo�no pripadnost podjetju, mlajši zelo malo ali skoraj 

nobene. Tu se vidi vpliv delovnih vrednot na ob�utenje pri delu. Starejši delavci so imeli 

delovna mesta, ki so jim omogo�ala ekonomsko varnost, za kar pa so bili še po tolikih letih 

zaposlitve hvaležni podjetju. Mlajši delavci te pripadnosti podjetju niso ob�utili, ker bi se pri 

morebitni menjavi službe vedli podobno kot sedaj: iskali bi izzive, se u�ili novih stvari. 
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5.4.3 Po�utje pri delu 

Po�utje pri delu se je v oddelku Razvoja zelo spreminjalo. Pri primerjavi realnega stanja v 

obdobju izpred devetih let in strokovnega opisa iz literature, bi lahko rekli, da teorija 

popisuje prakti�ne primere. V oddelku Razvoja je bilo to �ustvo izredno spremenljivo. 

Predvsem je bilo to o�itno pri delavcih ob�utljivih za spremembe. Prevzemalo jih je 

negativno po�utje pri delu, �e se delovna situacija ni obrnila v pri�akovano smer in pozitivno 

�ustvo po�utja pri delu, �e so bili za svoje dosežke pohvaljeni ali nagrajeni. Ravnalec bi 

lahko pri delavcih marsikdaj pripomogel k njihovemu pozitivnemu po�utju pri delu. Zaradi 

nepoznavanja dejavnikov, ki povzro�ajo doživljanje dela, je vse znake prezrl in delavce 

prepustil toku dogodkov. Iz tega je sledila pri�akovana reakcija delavcev, da so ti v ravnalcu 

našli krivca za velik del njihovega slabega po�utja pri delu. 

V obdobju izpred nekaj let je na po�utje pri delu lahko vplivalo ve� dejavnikov. Že lepa 

beseda je delavcem polepšala za�etek delovnega dneva in obratno, neodobravanje ali graja 

ravnalca ga je spremenila v negativno po�utje. �e bi ravnalec poskušal starejšim delavcem 

omogo�iti �im ve� pozitivnega po�utja pri delu, bi ti lahko postali bolj kreativni in mogo�e 

konkuren�ni mlajšim delavcem. To bi lahko storil na ve� na�inov, npr. z zanimivejšo in bolj 

urejeno pisarno, jih ve�krat pohvalil za dobre rezultate dela itd. Mlajši delavci so si po�utje 

pri delu krojili sami oz. krojila jim ga je njihova trenutna zavzetost pri projektu. V primeru, 

da so naleteli na problem, so lahko postali zaskrbljeni ali nervozni, ko pa so problem rešili, 

so postali navdušeni. Njihovo po�utje pri delu je bilo v veliki meri odvisno od njihovega 

pristopa k delu na projektih, s katerimi so se ukvarjali. 

5.5 Razmerja med ravnalcem in delavci ter med samimi 

sodelavci  

5.5.1 Razmerja med ravnalcem oddelka Razvoja in delavci 

V devetletnem opazovanju obravnavanega oddelka sta se zamenjala dva ravnalca. Imela sta 

zelo razli�en pristop do svojih podrejenih. Prvi svojim podrejenim ni dopuš�al toliko 

demokracije kot drugi ravnalec, v �asu vodenja oddelka prvega ravnalca je odšlo ve� 

delavcev, kot pri drugem ravnalcu.  
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Pred devetimi leti je imel prvi ravnalec druga�ne pogoje za delo kot jih je imel drugi 

ravnalec pred petimi leti. Prvi ravnalec je izhajal iz formalne skupine znotraj oddelka, hkrati 

je bil vpet tudi v neformalno razmerje z nekaterimi nekdanjimi sodelavci – sedaj 

podrejenimi. Ti sodelavci so imeli v marsi�em prednost pred ostalimi, ki niso bili �lani te 

neformalne skupine. Mo� razmerja je bila seveda ve�ja pri omenjenih delavcih iz neformalne 

skupine kot pri tistih, ki niso spadali v to neformalno skupino. Ravnalec je do podrobnosti 

poznal njihovo delo, ga razumel in zaradi tega lažje ukrepal, ko je bilo potrebno. V drugih 

primerih, ko je moral ravnalec podajati odlo�itve na podro�ju dela, ki ga ni tako dobro 

poznal, je dostikrat ravnal druga�e kot so podrejeni pri�akovali. Podrejeni so za svoje 

nezadovoljstvo pri delu ve�krat krivili ravnalca. Ve�ino pogovorov med ravnalcem in 

delavci se je kon�alo z izjavo ravnalca: ''To boste naredili zato, ker sem jaz tako rekel.'' Pri 

teh pogovorih je šlo za višjo pla�o delavca, nabavo ra�unalniške opreme, strokovna 

vprašanja o delu ipd. Ko je delavca zanimalo, zakaj dolo�ene aktivnosti niso bile speljane po 

njegovih pri�akovanjih, je ravnalec izrekel svoj omenjeni znameniti stavek. S takšnim 

pristopom je ravnalec vzpostavil neenakopravno razmerje. Dejansko so bile vloge v razmerju 

razdeljene glede na mo� položaja – šlo je za hierarhi�no razmerje. Takšno razmerje med 

delavci in ravnalcem ni prineslo dobrih rezultatov, še posebej ne zato, ker so v oddelek za�eli 

prihajati izobraženi mladi delavci, ki so želeli imeti zadnjo besedo. Ob zaklju�ku zelo 

zahtevnega projekta je tudi vodstvo podjetja spoznalo, da bo delo v oddelku bolje potekalo 

pod taktirko druga�nega ravnalca. Tako je vodenje oddelka pred petimi leti prevzel drugi 

ravnalec, ki pa ni izhajal iz te sredine. Morda je bilo ravno to tisto, da so delavci za�utili 

druga�nost vodenja in nove priložnosti zase. Delavci so dobili ob�utek, da bo razmerje z 

novim ravnalcem bolj sprejemljivo. 

Novi – drugi ravnalec oddelka Razvoja je kmalu ugotovil, da je oddelek poleg štirih 

formalnih skupin, sestavljen še iz vsaj treh neformalnih. Pristranskemu opazovalcu bi se 

zdelo, da je oddelek s samo tremi velikimi skupinami delavcev z neformalnim razmerjem 

lahko obvladljiv. Vendar je imel ravnalec precej težav z ustvarjanjem enakovrednih pogojev 

dela za vse delavce. �e bi mu uspelo izkoristiti in obvladovati družbeni vpliv znotraj 

oddelka, bi lahko ustvaril delovne pogoje, ki bi povzro�ili ve�je delovno zadovoljstvo. Do 

sedaj mu to še ni uspelo. Po nekajmese�nem uvajanju in navajanju na delo v oddelku je novi 

ravnalec naredil preve� mote�o napako. Zelo jasno je pokazal, da simpatizira z neformalno 

skupino mladih delavcev in njihovim na�inom razmišljanja. Z njimi je vzpostavil skoraj 
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enakopravno razmerje. Takšno razmerje neformalni skupini starejših delavcev ni bilo 

pogodu. Ti delavci so za�utili odpor do ravnalca in za�eli ovirati delo v oddelku. S tem so z 

ravnalcem izgubili tisto za�etno mo� v razmerju, ki je bila vzpostavljena ob njegovem 

prihodu v oddelek. Razmerje je še naprej ostalo dvosmerno, vendar s pridihom prisilnega 

delovanja s strani delavcev iz neformalne skupine. 

Primer: V proizvodnji je nastal problem, ki bi ga lahko pomagali rešiti v oddelku Razvoja. 

Ravnalec se je po rešitev problema obrnil na starejše delavce z izkušnjami, ki pa se niso 

odzvali tako hitro kot je ravnalec želel in pri�akoval. Ravnalec si je pri svojih nadrejenih 

prislužil kritiko na ra�un vodenja oddelka. Podoben primer je bil, ko je ravnalec pri�akoval 

po�asno reakcijo starejših delavcev in se je obrnil na delavca iz skupine mladih delavcev. Ta 

delavec zaradi svoje neizkušenosti ni podal pravilne rešitve in spet se je pojavila težava. 

Ponovno je bil o�rnjen celoten oddelek z ravnalcem na �elu. Ravnalec je s�asoma spoznal 

posamezna razmerja, ki so bila vzpostavljena v oddelku, vendar ni spremenil svojega 

razmerja do nobene neformalne skupine delavcev.  

5.5.2 Razmerja med sodelavci 

V sliki 6 je prikazano, kako na delovno zadovoljstvo vplivajo razli�ne dolo�ljivke. Ena 

izmed teh je tudi družbeni vpliv, kamor spadajo razli�na razmerja med delavci. V oddelku 

Razvoja so se izoblikovala razmerja med delavci, ki so vplivala na potek in kvaliteto dela. 

Vsa neformalna razmerja so vplivala na formalna razmerja. To pomeni, da so se delavci, ki 

so tvorili skupino glede na pripadnost izven delovnega �asa, bolje razumeli in lažje delali v 

definirani projektni skupini na delovnem mestu. Nemogo�e je prepre�iti nastanek 

neformalnih razmerij, vendar bi jih lahko preu�ili in izkoristili za doseganje boljših delovnih 

rezultatov. Delavec, ki je delal v projektni skupini, ki je bila sestavljena iz njemu 

neodgovarjajo�ih sodelavcev, je slej ko prej za�util slabo po�utje pri delu in/ali 

nezadovoljstvo pri delu. Kljub temu, da je bilo v projektni skupini vzpostavljeno 

enakopravno razmerje, je ta delavec na trenutke �util nesprejemljivost razmerja v dolo�eni 

meri. �e so mu sodelavci povzro�ali samo trenutna �ustva, je bil lahko nekaj delovnega �asa 

pozitivno in nekaj negativno usmerjen. Glede na to se je gibala tudi delav�eva delovna 

ustvarjalnost.  
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Ne samo ustvarjalnost, tudi stres na delovnem mestu je lahko problemati�en pojav, �e 

morajo med sabo sodelovati delavci, ki se ne razumejo dobro. V takih primerih bi se delavca 

morala �imprej soo�iti in skušati zgladiti medsebojne nesporazume. Delavca, ki imata 

medsebojne težave, ne moreta za�eti izboljševati svojih odnosov na na�in ''bodiva prijatelja'', 

ampak z uporabo diplomatskega pristopa: �e narediš ti tisto, bom jaz naredil to (Healing the 

Relationship with a Difficult Co-worker, 23.10.2002, str. 2). Delavca imata v tem primeru 

dvosmerno razmerje, vendar je jakost v posamezni smeri razli�na. Da bi se njuno razmerje 

po jakosti izena�ilo, si bosta morala postaviti smiselne meje, da bo razmerje postalo za obe 

vlogi bolj sprejemljivo. 

V sedanjem obdobju obravnavanja oddelka Razvoja je bilo še veliko bolj izrazito formiranje 

skupin delavcev znotraj samega oddelka kot pa v obdobju pred devetimi leti. V nekaj letih se 

je delo tako posodobilo, da so se za u�inkovito opravljeno delo potrebovala nova orodja in 

agresivnejši pristop k delu. Izkazalo se je, da je v oddelku Razvoja nastala prav takšna 

formalna skupina delavcev, ki je rušila vsa dotedanja prepri�anja. V tej skupini je s�asoma 

nastalo kar nekaj neformalnih razmerij, tako da je med delavci obstajala mo�na vez. Znano 

je, da je homogeno strukturo težko porušiti in tako je bilo tudi v tem primeru.  

Skupina starejših delavcev je tvorila neformalno – prijateljsko skupino, v kateri so o enakih 

temah razmišljali podobno, kar jim je posledi�no olajšalo opravljanje dela. Njihovo 

medsebojno razmerje je bilo mo�no in stabilno. Zelo zanimiva je skupina delavcev z 

znanjem iz elektrotehni�nega podro�ja. Bili so kot trdnjava: težko se ji je bilo približati, še 

težje premagati, znotraj obzidja pa je teklo normalno življenje. To pomeni, da so svoje delo 

opravljali brez stresa in naglice ne glede na vzpone in padce projektov, da se niso dali kar 

pregovoriti in spremeniti svoj na�in dela. V tem razmerju so bile vloge enakopravne, med 

delavci je bila tesna vez – razmerje je bilo mo�no. Ta skupina je bila edina, ki je imela 

vzpostavljeno razmerje z dolgoro�nim trajanjem.  

5.6 Pomanjkanje delovnih pripomo�kov 

Zelo neprijetno je, �e morajo delavci �akati v vrsti za delo na ra�unalniku. Še bolj neprijetno 

je, �e želijo napisano besedilo natisniti in morajo za to uporabljati vsak svoj papir. �e tega 

slu�ajno delavcu zmanjka, pa� ne more tiskati. To se je na žalost v oddelku Razvoja 

dogajalo. Osebnih ra�unalnikov je bilo premalo, da bi lahko delavci delali nemoteno in 
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neodvisno drug od drugega. Papir za tiskalnik je bil omejen in razdeljen po delavcih. Število 

tako imenovanih delovnih postaj, ki so jih delavci uporabljali za risanje na�rtov, je bilo samo 

za polovico delavcev. Delo je bilo moteno in upo�asnjeno. Vse to je bilo del vsakdana pred 

devetimi leti. Mladim delavcem, ki so se takrat zaposlili, je ta na�in dela povzro�al številna 

vprašanja. Na fakulteti so pridobili razna znanja, ki jih je bilo možno prenesti na prakti�ne 

primere, vendar samo z uporabo ra�unalniških orodij. Pravzaprav je bila ra�unalniška 

oprema obvezna za obi�ajen na�in študija. Ob nastopu nove službe jih je pomanjkanje 

delovnih pripomo�kov neprijetno presenetilo. Dejstvo je, da �e ne moreš opravljati svojega 

dela, ker nimaš osnovnih pogojev za delo, v tem primeru osebnega ra�unalnika in 

pripadajo�ih naprav, težko pokažeš dobre rezultate svojega dela. �e teh rezultatov ni, ne 

moreš prepri�ati nadrejenega, da si zaslužiš višjo pla�o in razli�ne ugodnosti. Ker so mladi 

delavci med vzroki odpovedi navajali tudi pla�o, je bil o�itno srž problema tudi pomanjkljiva 

in/ali neprimerna ra�unalniška opremljenost oddelka.  

Delovna pripomo�ka sta pravzaprav tudi stol in delovna površina – miza. �e delavec ne 

more delati za mizo zaradi premajhnega prostora ali neudobnega sedenja, bodo rezultati 

njegovega dela slabši od delavca, ki teh mote�ih faktorjev nima. Vse skupaj ponovno vodi do 

nezadovoljstva pri delu, ker je delavcu onemogo�eno enakovredno dokazovanje z drugimi in 

zaradi tega slabšim nagrajevanjem. Vpliv delovnega prostora je pomemben pri po�utju na 

delovnem mestu. Delavec je lahko jezen, ker nima kam odložiti svojih stvari, ker ne more 

razgrniti na�rta najve�jega formata A0. Lahko postane ravnodušen pri delu, ker mu nadrejeni 

zavrne prošnjo po novem – boljšem stolu, ki bi mu omogo�il lažje in daljše sedenje. V 

dejanskem primeru so se delavci zaradi pomanjkljivih ali neprimernih delovnih pripomo�kov 

resni�no slabo po�utili pri delu. Delovni pripomo�ki so torej vplivali na po�utje pri delu. 

Glede delovnih pripomo�kov se je stanje zelo spremenilo, ko se je oddelek Razvoja preselil 

na novo lokacijo. Ve�ino prejšnjih pomanjkljivosti je bilo odpravljenih, pojavile pa so se 

nove. Delavci so dobili nove, ve�je delovne mize, s�asoma vsak svoj osebni ra�unalnik oz. 

delovno postajo – kar je pa� posameznik pri delu potreboval, s papirjem za tiskanje ni bilo 

ve� težav, novi ergonomski stoli so bili po godu vsem delavcem. Lahko bi rekli, da so 

delavci odpravili vzroke prejšnjega slabega po�utja pri delu in dobili enakovredne pogoje za 

delo. Ni bilo ve� vzroka, ki bi delavcem prepre�eval dober rezultat pri delu in s tem 

možnosti napredovanja po pla�ilnem razredu.  
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Kmalu po selitvi v nove prostore se je izkazalo, da je urejenost pisarne napa�na. Delavci so 

bili združeni v eni veliki pisarni. Temu primerno bi morale biti urejene klimatske razmere, 

zra�enje in zvo�na izolacija. Ni� od tega ni ustrezalo. Ponovno so se delavci po�utili slabo, 

ker jim je bilo vro�e, bili so zaspani, ker ni bilo primernega zra�enja. Zaradi narave dela so 

delavci pogosto telefonirali in bili poklicani. Hrupnost je v �asu telefonskih pogovorov 

narasla do te mere, da je bilo onemogo�eno umsko delo, hkrati pa se je zmanjšala tudi 

delovna koncentracija. Delavci so povedali, da so doma potrebovali nekaj �asa tišine in 

po�itka, da so se lahko umirili in posvetili preostanek dneva svojim družinam. Zjutraj, ko so 

prihajali v službo, so bili slabe volje, ker so vedeli, kako bo na njih vplival delovni prostor. 

V roku dveh let so v oddelku deloma rešili problem klimatskih razmer. Vodstvo je odobrilo 

nakup klimatskih naprav. Težave z zra�enjem in hrupnostjo so še vedno prisotne. Zra�enje 

prostora z odpiranjem oken ni u�inkovito, ker prvi� - v prostor pride onesnažen zrak z zelo 

frekventne tovorne ceste in drugi� - ob oknih so mize delavcev, ki jim v �asu zra�enja 

neprijetno piha ali jih pozimi celo zebe. To pomeni, da se delovno po�utje ni izboljšalo, 

izboljšale so se samo možnosti za enakovredno doseganje višje pla�e in s tem zmanjšale 

možnosti za odhod delavcev iz tega naslova. 

5.7 Odhajanje kot posledica nezmožnosti pove�anja delovnega 

zadovoljstva 

V preteklem obdobju so prepogoste menjave delavcev povzro�ile številna vprašanja o delu v 

oddelku Razvoja. Delavci, ki so odšli, so povedali, da ni krivo samo delo, da je njihov odhod 

povzro�ilo še vse kaj drugega. S tem drugim je mišljeno njihovo prepri�anje o pri�akovanjih 

od svojega dela ob zaposlitvi. Vsi trije obravnavani delavci iz preteklega obdobja so naredili 

to�no tako kot je izdelan predstavljeni model v sliki 11, avtorja Mobleya. Ti delavci so bili 

nezadovoljni pri delu in so zaradi tega nezadovoljstva za�eli razmišljati o zaposlitvi na 

drugem delovnem mestu. Samo razmišljanje se je kon�alo z dejansko odpovedjo in odhodom 

iz podjetja.  

Dejstvo je, da se pri zaposlovanju in u�enju pojavljajo stroški. Te stroške bi naj, kot je že 

bilo opisano v poglavju 4.2.5.3, podjetje vzdrževalo na minimumu. To pomeni, da bi bilo 

koristno obdržati delavce. Preostalim delavcem ne bi bilo potrebno prevzeti dodatnega dela 

in odgovornosti, podjetju pa ne bi bilo potrebno zapravljati na ra�un novega zaposlovanja in 
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u�enja novincev. Posledice odhodov delavcev so podrobneje opisane v poglavju 2.5. V 

oddelku Razvoja ni bilo prekomernega števila delavcev ali delavcev, ki bi slabo delali, zato 

je odhod omenjenih delavcev povzro�ilo negativno fluktuacijo. Takšno nena�rtovano 

fluktuacijo delavcev bi moralo podjetje prepre�iti. Z odhodom delavcev iz oddelka Razvoja 

ni bilo ni� koristi. Kljub praznim delovnim mestom ni nih�e od ostalih delavcev napredoval. 

Od odhajajo�ega delavca je ostalo samo njegovo delo, ki so ga preostali delavci morali 

dokon�ati. Najve�krat so bile posledice dodatnega dela vidne v ve�jem številu nadur in slabši 

kakovosti dokon�anega dela. Preostalim delavcem ni nih�e za nekaj �asa olajševal dela, 

ravnalec je zahteval dobre rezultate. To je od ravnalca zahteval ravnatelj. Pri odhodu delavca 

iz oddelka Razvoja so najve� škode utrpeli njegovi sodelavci.  

Nekaj let nazaj je bilo opazno zaposlovanje ve�jega števila novih delavcev, ki so po starosti 

spadali med mlajše delavce. Lahko bi rekli, da se je ekipa v oddelku Razvoja okrepila. 

Izkazalo se je, da je to res, ker so ti mladi delavci prevzeli nase precej delovnih nalog. 

Opisala sem, da se je skupina mlajših delavcev obnašala druga�e kot ostali, da je ta skupina 

imela druga�en delovni pristop in tudi, da so bili ti delavci deležni marsikakšnega privilegija. 

V obravnavanem sedanjem obdobju jim je to zadoš�alo in niso razmišljali o zaposlitvi kje 

drugje.  

Med mlajšimi delavci je izstopal samo eden, ki je v istem letu, ko je prišel, tudi odšel iz 

podjetja. Primer tega delavca (imenovan kot delavec 5) je tipi�en primer, kako se ne sme 

vpeljati v delo novega delavca. Jasno je, da je delavec zaradi delovnega nezadovoljstva oz. 

ob�utenja pri delu dal odpoved. Iz dneva v dan se je njegovo negativno mnenje o ravnalcu, 

sodelavcih in delovnem okolju pove�evalo, kar je imelo za posledico mo�no delovno 

nezadovoljstvo. Ravnanje delavca 5 je potekalo v skladu z opisanim modelom fluktuacije 

delavcev (slika 11), le da je imel delavec lažjo odlo�itev pri izbiri alternativ. Njegovo 

prejšnje delovno mesto ga je še �akalo z dodatno vzpodbudo – višjo pla�o. Pri zaposlitvi tega 

delavca v oddelku Razvoja je bila ena izmed ve�ih napak tudi ta, da delavec 5 ni bil pravilno 

uveden na novo delovno mesto. Prihod tega delavca je bil napovedan pravo�asno, vendar je 

bil oddelek popolnoma nepripravljen na njegov prihod. Delavcu ni bilo omogo�eno dobro 

uvajanje na delovno mesto, kar je imelo kar nekaj posledic, ki jih omenja tudi Hrovat (1976, 

str. 178). Uvajanje mladih delavcev je še mnogo bolj pomembno kot delavcev z daljšim 

delovnim stažem in z razvitejšo osebnostjo. Mlad �lovek je v primerjavi s starejšim bolj 

prilagodljiv, brez težav navezuje stike z novimi sodelavci. Njegova pozornost je razprta v 
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širokem kotu, hkrati pa je zelo nemirna, nestabilna, tempo dela je hiter, lahko tudi zaletav, 

�ut za nevarnost je prekrit z gonom po uveljavljanju in s komaj zadrževano drznostjo. Po 

drugi strani bo mlad delavec najbrž pokazal veliko iniciativnosti. Ker je mlad delavec na 

za�etku svoje delovne kariere kot �isto nepopisan list, je potrebno skrbno uvajanje, da dobi 

delavec smisel za kakovost svojega dela in dobre delovne navade. V tem je smisel skrbnega 

uvajanja.  

Poleg samega uvajanja novinca je zelo pomemben pogoj na za�etku kariernega razvoja tudi 

kakovostno mentorstvo. Le to naj ne bi bilo namenjeno le prenosu delovnih izkušenj, ampak 

predvsem mojstrstva in organizacijske kulture. Pojem mentorstva vsebuje dober zgled in 

vzgojne prijeme povezane s strokovno in poslovno etiko (Vodopivec, Mayer, 2001, str. 192). 

Delavec 5 sicer ni bil novinec v smislu prve zaposlitve, vendar je bil novinec na tem 

delovnem mestu in v tem podjetju. Lahko predvidevamo, da bi delavec 5 ostal v oddelku 

Razvoja, �e bi bil primerno uveden. S tem bi mu bilo jasno pokazano in povedano, kako naj 

dela in kaj naj dela. Ko bi delavec za�el opravljati svoje delovne naloge, bi lahko postal 

motiviran, kasneje nagrajen za dobre rezultate in zadovoljen pri delu. Pri takih pogojih 

najbrž ne bi za�el razmišljati o odpovedi in odhodu drugam.  

Primer odhoda delavca 4 je druga�en. Delav�eve osebnostne lastnosti so narekovale na�in 

njegovega dela, ki se je še bolj prilagodil vplivu neformalne skupine, kamor je spadal. Ker so 

bili rezultati njegovega dela slabi, je novi ravnalec ukrepal. Delavcu je predstavil svoje 

videnje dela in ga poskušal usmeriti na nov na�in dela. Delavcu 4 nov na�in dela ni 

odgovarjal in je še naprej delal po svoje. Pokazalo se je, da na ra�un njegovih slabih 

rezultatov in nedokon�anih nalog trpi celoten oddelek Razvoja. Delavec 4 je uvidel, da je 

njegovo delovno nezadovoljstvo tako naraslo, da si je za�el iskati novo službo. V zelo 

kratkem �asu jo je našel in odšel iz oddelka Razvoja. Takšna fluktuacija delavcev za podjetje 

sicer pomeni stroške, vendar je v tem primeru imel ta proces koristi. Odšel je namre� 

delavec, ki je slabo delal. Ravnalec je to vedel in odhoda delavca 4 ni zaviral.  

Predpostavka, da omenjeni visoko izobraženi delavci iz oddelka Razvoja odhajajo zaradi 

nezadovoljstva pri delu, vzdušja in slabega po�utja, je pravilna.  
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5.8 Priporo�ljivi ukrepi za odpravo odhajanja delavcev in 

predlogi za prepre�evanje odhajanja 

5.8.1 Posebnosti opazovanega obdobja 

Pred devetimi leti so iz oddelka Razvoja odšli štirje delavci. Od teh štirih delavcev so bili 

trije, ki so po definiciji spadali med mlajše delavce in novince. Zna�ilnosti obravnavanega 

preteklega obdobja so naslednje:  

• prevladovala je delovna doba delavcev nad 10 let, 
• starejši delavci so se med seboj poznali in se družili tudi izven delovnega �asa, 
• umirjen tempo dela, 
• stari, natrpani in neprimerni delovni prostori, 
• s prihodom šestih novincev so se obetale spremembe. 

Zaradi številnih let, ki so jih na enem delovnem mestu preživeli starejši delavci, so se njihovi 

kriteriji o primernosti delovnega mesta in pogojih dela zelo znižali. Novinci so imeli 

druga�ne predstave o delovnem mestu, pogojih dela in pla�i. V zelo kratkem �asu so postali 

nezadovoljni pri delu. To je vplivalo tudi na njihovo po�utje pri delu. Razgovori pri ravnalcu 

niso obrodili sadov, delavcem ni bilo ugodeno. Ravnalec ni imel vpliva na odlo�itev o 

prenovi pisarn, za višje pla�e delavcev pa se ni želel boriti in izpostavljati pri svojem 

nadrejenem. Nekateri od novincev so dali odpoved in si službo poiskali drugje.  

V �asu izpred nekaj let do sedaj se je v obravnavanem oddelku izvedlo precej sprememb. Na 

novo se je zaposlilo osem delavcev, odšla sta samo dva. Zna�ilnosti tega obdobja so 

naslednje: 

• novi ravnalec oddelka Razvoja, 
• nova lokacija pisarn in prenovljena delovna oprema, 
• preureditev delovnega okolja (ena velika pisarna), 
• nov na�in dela (hitrejši tempo dela), 
• omogo�eno nagrajevanje. 

Novi ravnalec je zaradi svoje vizije izgleda in dela oddelka Razvoja omogo�il zaposlitev 

novih delavcev. Vzporedno s tem se je pove�ala koli�ina dela, novi projekti so �akali na 

izvedbo. Za pravo�asen in pozitiven rezultat projektov je bil potreben tudi nov pristop k delu 

z uporabo sodobnejših orodij dela. Nov na�in dela ni bil povše�i vsem delavcem. Med te 

delavce so sodili predvsem starejši delavci in tisti, ki so se prilagodili staremu na�inu dela. 

Sprememba delovnega okolja je sprva pozitivno vplivala na po�utje pri delu, kasneje pa se 



 

 76      

izkazalo, da je bila nova ureditev pisarne premalo premišljena. Novi ravnalec je bil zagnan in 

je vso svojo energijo usmerjal k sodobnejšemu na�inu dela. Mlajši delavci so z lahkoto 

sledili njegovi viziji, za kar so bili tudi primerno nagrajeni. Novi ravnalec se je trudil, da bi 

motiviral vse delavce, ne glede na starost, delovno dobo in pripadnost neformalni oz. 

formalni skupini. 

5.8.2 Ukrepi ravnalca  

Za pravo�asno prepre�itev odhoda dveh delavcev v obdobju izpred nekaj let bi bilo potrebno 

s strani ravnalca izvesti ve� aktivnosti. Vsak odhajajo�i delavec je imel svoje razloge za 

zapustitev delovnega mesta v oddelku Razvoja. Pri delavcu 5 je bil glavni vzrok odhoda 

premalo jasna definicija njegovih delovnih nalog in nepripravljenost delovnega prostora. 

Njegovo uvajanje je bilo neprimerno. Ravnalec je tisti, ki je za to odgovoren in mora v takih 

primerih tudi ukrepati. Delavec pri takšnem odnosu ravnalca do njega ni videl perspektive za 

nadaljevanje delovnega razmerja. �util je, da mu je podjetje nudilo manj kot so mu obljubili 

pri zaposlitvi. Ker je bil ta delavec v oddelku Razvoja zaposlen zelo kratek �as, ni uspel 

sodelovati na izobraževanjih in v Poslovodni šoli, ki ju je omogo�alo podjetje. Delavec ni 

izpolnil nobene ankete o poklicnih hotenjih in zadovoljstvu pri delu, ki jih je izvajalo 

podjetje. Njegov odhod bi lahko prepre�ili, �e bi delavec za�util, da ga potrebujejo, da ga 

cenijo zaradi njegovih znanj, �e bi vedel, kaj mu podjetje lahko v nadaljnji delovni karieri 

ponudi. Vse to bi mu moralo biti razjasnjeno s strani sodelavcev, kadrovske službe v 

podjetju in predvsem ravnalca. 

Za nezadovoljstvo pri delu in posledi�no odhode je bilo krivo tudi to, da so delavci opravljali 

zelo razli�no delo, ki je zahtevalo razli�ne pristope. Nekateri so neprestano sodelovali s 

sodelavci, drugi so delali individualno. Drug drugega so motili, ker so se nahajali v eni veliki 

pisarni. Ko je ravnalec pridobil sosednjo manjšo pisarno, se je situacija izboljšala. Nekaj 

starejših delavcev, ki so opravljali bolj individualno delo, se je preselilo v na novo 

pridobljeni prostor. S tem so bili zadovoljni tudi mlajši delavci, ki so svoje delo na projektih 

opravljali s še bolj agresivno komunikacijo z ostalimi delavci podjetja in zunanjimi 

poslovnimi partnerji. Nekaj �asa je takšna razporeditev v oddelku odgovarjala vsem 

delavcem, ravnalec je ukrepal pravilno. 
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5.8.3 Ukrepi delavcev 

Delavec 4 se nikakor ni mogel sprijazniti z novim na�inom dela in pristopom novega 

ravnalca. Ta delavec bi potreboval dodatna izobraževanja, da bi lahko sledil vsem novostim, 

ki bi mu olajšale delo in omogo�ile nadaljevanje kariere v oddelku. V primeru, da bi mu bilo 

to omogo�eno, bi delavec moral še sam vložiti veliko svoje energije in truda v nov na�in 

dela. Le tako bi se lahko kosal z novinci, ki so bili že brez dodatnih izobraževanj bolj 

energi�ni in samoiniciativni. To sovpada z naslednjo trditvijo: ''Delavci z manj razvitimi 

veš�inami in slabšim znanjem bodo težje našli zaposlitev oz. zaposlitev obdržali'' (Living 

Wage, 2003, str. 1). 

Pri delu so bili delavci nezadovoljni, ker se je velikokrat od njih pri�akovalo, da bodo 

opravili delo v zelo kratkem �asu, kar pa zaradi pomanjkljive ali slabe opremljenosti z 

delovnimi pripomo�ki ni bilo možno. Hitrejši tempo dela in novejši pristop sta zahtevala 

boljšo ra�unalniško opremljenost, merilne inštrumente, nove ra�unalniške programe in 

prilagodljiv delovni �as. Vse to je bilo delavcem oddelka Razvoja omogo�eno, ko so z delom 

na projektih dokazali, da brez dobre delovne opremljenosti ne bodo mogli dose�i 

pri�akovanih rezultatov. Zgodilo se je namre�, da so nekateri projekti kasnili iz prej 

navedenih vzrokov.  

5.8.4 Ukrepi kadrovsko – izobraževalnega oddelka 

Ravnateljica kadrovsko – izobraževalnega oddelka v enem izmed svojih �lankov pravi 

(Vodopivec, 1998, str. 9), da sistemati�na skrb za zaposlene v veliki meri prispeva k 

ustvarjanju zadovoljstva, dvigu podjetniške kulture, s tem pa tudi k uspešnosti celotnega 

podjetja. Da bi se doseglo sožitje ciljev posameznika s cilji podjetja, se je v letu 1998 v 

obravnavanem podjetju predvidelo vpeljavo sistema razvoja kadrov, motivacije in 

napredovanja zaposlenih. Eno izmed naju�inkovitejših sredstev za izgradnjo zaupanja med 

ravnalcem, posameznikom in delovnim timom je letni razgovor. Strokovnjaki ga priznavajo 

kot osnovni instrument medsebojne komunikacije, preko katerega se krepijo vezi med 

podjetjem, posameznikom in delovnim timom. 

Vodopiv�eva predvideva (1998, str. 10), da bi naj letni razgovor kot oblika pogovora med 

ravnalcem in njegovim podrejenim o poklicnih željah, strokovnih ambicijah in tudi kritikah 
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na ra�un ravnalca, s�asoma prerasel v kreativno sre�anje. Iz letnega razgovora bi se naj 

izluš�ile dobre zamisli o delav�evi karieri in medsebojnih razmerij pri delu. Na podlagi ocen, 

predvsem pa razgovora naj bi ravnalec in njegov podrejeni delavec skupno izdelala razvojni 

na�rt, v katerem naj bi konkretizirala posamezne ukrepe razvoja delavca. V razvojnem na�rtu 

se opredeli ali je posameznik usmerjen bolj v vodstvena ali bolj v strokovna dela, poda 

morebiten predlog spremembe delovnega podro�ja, na�rtuje izobraževalne vsebine za 

naslednje leto in predlaga materialno in nematerialno stimulacijo.  

Na kadrovsko – izobraževalnem podro�ju v obravnavanem podjetju so se zavedali, da se je 

potrebno posve�ati mlajšim potencialnim kadrom. V podjetju se je že nekaj let nazaj uvedla 

Poslovodna šola, ki bi naj zaposlenim nudila managersko in strokovno izobraževanje za 

prevzem najodgovornejših del v podjetju. Vsako leto so se Poslovodne šole udeležili delavci, 

ki so obetali potencial znanja in sposobnosti. Vodopiv�eva je mnenja (2002, str. 15), da tak 

na�in izobraževanja sodi med instrumente spoznavanja in spremljanja posameznikovih 

prednostnih sposobnosti, ki se skozi razli�ne aktivnosti v okviru poslovodne šole izražajo. 

Udeleženci se med seboj seznanjajo, spoznavajo problematiko na drugih podro�jih podjetja, 

navezujejo prijateljske stike in s tem tudi lažje poslovno sodelujejo. Dobra komunikacija in 

pretok informacij med razli�nimi oddelki je izrednega pomena, še posebno v velikih 

podjetjih. 

Vodopiv�eva razlaga (2001, str. 2), da je razvoj kadrov proces, ki se izvaja v obravnavanem 

podjetju že nekaj let. Pri tem gre za usklajevanje interesov posameznika in potreb podjetja, 

zato je pomembno, da se pridobi �im ve� podatkov o zaposlenih, za kar se v podjetju 

poslužujejo razli�nih aktivnosti: anketiranje zaposlenih o poklicnih hotenjih in zadovoljstvu 

pri delu, izvajanje letnih razgovorov in na�rtovanje razvoja zaposlenih, Poslovodna šola, 

individualni razgovori in svetovanje, merjenje umskega potenciala ipd. Cilj procesa je 

postaviti pravega �loveka na pravo mesto. Naloga kadrovsko – izobraževalnega oddelka je 

predvsem:  

• spoznati interese, želje in motive posameznika, 
• ugotoviti znanja in sposobnosti, ki posameznika odlikujejo,  
• ugotoviti znanja, ki bi jih moral posameznik pridobiti in sposobnosti, ki bi jih 

kazalo razvijati,  
• uskladiti želje posameznika s potrebami podjetja, 
• na tej osnovi se dogovoriti za cilje in za�rtati posameznikovo razvojno pot. 
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Pri tem se pridobijo podatki, ki omogo�ijo prave odlo�itve o razvoju posameznika, s tem pa 

tudi zaposleni dobi jasnejšo predstavo o lastnih sposobnostih in znanju. To zaposlenemu 

omogo�a postavitev realnih in dosegljivih ciljev. Na tak na�in je delavec seznanjen o svojih 

potencialih in možnostih, ki mu jih nudi in/ali obeta podjetje. �e bo delavec to vedel, se ne 

bo prenaglil z odlo�itvijo o odhodu iz podjetja ali pa do razmišljanja o odhodu sploh ne bo 

prišlo. 

5.8.5 Predlogi za prepre�evanje odhajanja 

5.8.5.1 Letni razgovori z delavci  

V preteklem obdobju je bil ravnalec oddelka Razvoja �lovek, ki je svojim podrejenim izjavil, 

da on ni socialni delavec, da pa je njegova naloga ugotoviti, kdo je sposoben delavec in 

tistemu naložiti najve� delovnega bremena. Delavci so si to izjavo razlagali tako, da so pri 

razgovoru z njim že vnaprej vedeli, da njihovi zahtevi po višji pla�i ne bo ugodeno, dobili pa 

bodo delovne naloge, ki bodo zahtevale dodatno delo in ve�je obremenitve. Vsak njihov 

razgovor z ravnalcem se je kon�al z nezadovoljstvom in neugodenimi prošnjami.  

Ravnalec bi namre� moral ves �as ne samo spremljati in odkrivati delav�eve prednosti in 

slabosti, pa� pa tudi vzpodbujati, sproti odstranjevati ovire in razreševati nesporazume. 

Ravnalec bi to delo lahko opravljal, �e bi se z delavci pogovarjal in jih soo�al z uspešnostjo 

opravljenega dela. To bi lahko storil s t.i. letnim razgovorom. V takratnem obdobju so se šele 

za�eli odvijati procesi za izvajanje letnih razgovorov. Dejstvo je namre�, da je za tako 

funkcijo potrebno ravnalce primerno usposobiti in ker obravnavana ravnalca nista bila 

usposobljena, letnih razgovorov vse do leta 2005 v oddelku Razvoja ni bilo.  

Slabše opravljeno delo je lahko v�asih posledica kakšne upravi�ene ali neupravi�ene zamere. 

Nekateri delavci zamere globoko potla�ijo in jih ne izrazijo. Delavci postanejo razo�arani, 

ker npr. niso dosegli svojih zastavljenih ciljev. Ravnalec bi z letnimi razgovori vse te 

nejasnosti, zamere in razo�aranja lahko pravo�asno odkril in s primernimi ukrepi odpravil.  

Letni razgovori so smiselni in zelo priporo�ljivi, ker se iz teh izmenjav mnenj da odkriti tudi 

naveli�anost delavcev. Nekateri zaposleni se zaradi vedno enakega dela za�nejo dolgo�asiti 

in pri delu �edalje manj uživajo. Produktivnost s tem pada. Delo je takšnim delavcem 

potrebno obogatiti, združiti razli�ne funkcije in s tem omogo�iti raznolikost dela.  
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�e bi se v preteklem obdobju že izvajali letni razgovori med ravnalcem in delavci, bi se za 

delavce lahko naredili razvojni na�rti, kjer bi bili opredeljeni cilji posameznikov in s tem 

lažje usmerjanje k sožitju s cilji podjetja. Delavec bi tako vedel, kakšna izobraževanja so še 

potrebna za dosego svojih ciljev, kakšno napredovanje mu je omogo�eno in kakšen je 

�asovni razpon delav�eve kariere. Po tem bi se dejansko uresni�ile napovedi kadrovsko – 

izobraževalnega oddelka, ki predvidevajo, kot sem omenila že prej, da bi letni razgovori 

kakšnega od delavcev, ki je odšel iz oddelka, prepri�ali, da ima obetavno prihodnost v 

podjetju in ta ne bi za�el razmišljati o odhodu. 

5.8.5.2 Udeležba v Poslovodni šoli podjetja 

Glede na to, da se je v obravnavanem preteklem obdobju že izvajala Poslovodna šola 

podjetja, katere udeleženci so bili poleg drugih delavcev razli�nih strokovnih profilov tudi 

novinci, ki so se takrat zaposlili. Kljub temu je manjkal vezni �len med tem pridobljenim 

znanjem in koristmi za delavce – udeležence Poslovodne šole.  

Sodelovanje delavcev v Poslovodni šoli je prineslo predvidene rezultate za podjetje, 

udeleženci iz oddelka Razvoja pa od nje niso imeli ve�jih koristi. Seznanili so se z razli�nimi 

delavci drugih podro�ij v podjetju, z dejavnostjo teh podro�ij in pridobili ve� strokovnega 

znanja, pa niso napredovali ne po vertikali (višje delovno mesto) in ne po horizontali (višja 

pla�a). Potrebno bi bilo bolj pozorno spremljanje delavcev oz. opozarjanje in ukrepanje pri 

ravnalcu, ki je neposredno zadolžen za razvoj svojih podrejenih. Delavci, ki so pridobili 

znanja z izobraževanjem v Poslovodni šoli, bi morali imeti prednost pred drugimi delavci, ko 

bi izbirali kandidate za time, vodje projektov in drugo. Udeležencu Poslovodne šole ne bi 

smelo biti tako težko napredovati ali dobiti višje pla�e. Z odobritvijo višje pla�e bi ravnalec 

ve�ino delavcev zadržal. Deeprose navaja (1994, str. 7), da obstajajo nepisana pravila, 

kakšen odnos naj bi imela delavec in podjetje kot delodajalec:  

• Kar delavec prejme od delodajalca, mora biti enako vrednosti kvalitete in 
kvantitete dela delavca.  

• Kar delavec prejme od delodajalca, mora biti enako vrednosti, ki jo prejmejo drugi 
delavci za enako delo.  

• Kar delavec prejme od delodajalca, mora biti enako vrednosti, ki jo prejmejo 
delavci drugih podjetij za enako delo. 
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5.8.5.3 Delu prilagojena dodatna izobraževanja 

Cilj vsakega usposabljanja bi morala biti boljša kvaliteta dela in znanja. Pri tem je seveda 

pomembno, da razumemo povezavo in odnos med usposabljanjem in delom (Vodopivec, 

1996, str. 152). Ta odnos je bil v oddelku Razvoja še kako pomemben. Veliko delavcev je 

potrebovalo dodatna znanja in s tem izobraževanja, ki jim bodo omogo�ila sodelovati pri 

novem na�inu dela in s tem slediti novim – ostrejšim zahtevam sedanjih in prihodnjih 

projektov. V podjetju so zaznali potrebo po širjenju znanja in so izobraževanja v obliki 

seminarjev tudi omogo�ili. Težava je bila v tem, da so bili seminarji �asovno nedodelani. Od 

delavcev, ki so se seminarjev udeležili, se je pri�akovalo, da bodo že naslednji dan vse vedeli 

in tako ravnali pri svojem delu. To je bila napaka, ki je pri delavcih povzro�ila zmedo in 

nejevoljo. Delavci so bili razdvojeni. S teorijo, ki so jo pridobili, so si težko pomagali. 

Potrebno bi bilo dolo�iti oz. najeti mentorje, ki ta nova znanja obvladajo. Ti bi delavcem 

pomagali povezati teorijo in prakso. Z njihovim sodelovanjem na dejanskih primerih bi se 

delavci hitreje in pravilno nau�ili uporabljati na novo pridobljena znanja. Mentorji bi zaradi 

svojih izkušenj lažje dolo�ili realne �asovne okvirje, kdaj bodo delavci sposobni samostojno 

uporabljati nau�ena znanja. Le na tak na�in bi bili zadovoljni delavci in podjetje, ker bi oboji 

imeli ob�utek, da se je izobraževanje izpla�alo: delavec z nadgradnjo znanj je vreden ve� in 

je upravi�en do višje pla�e, hkrati pa je podjetje pridobilo kader, ki je sposoben izdelati bolj 

konkuren�ne izdelke. 

5.8.5.4 Prenova pisarne oddelka Razvoja in dodatna delavnica 

V primeru nezadovoljstva pri delu in kasneje odhoda iz podjetja zaradi slabega delovnega 

okolja bi bilo potrebno temeljito spremeniti in prenoviti pisarne delavcev. Tak projekt ni 

odvisen samo od odobritve ravnalca, temve� od ravnateljev po hierarhiji pozicioniranih višje 

od ravnalca oddelka Razvoja (ravnatelja: direktor Programa in Tehni�ni direktor). Ravnalec 

bi moral samo trdno stati za predlogi delavcev in se bolj potruditi za izvedbo izboljšave 

delovnega okolja. Nesprejemljivo je namre�, da je na ra�un dela trpelo zdravje delavcev 

(bole�e hrbtenice, glavoboli, prehladi, pešanje ostrine vida, razdražljivost itd.).  

Neurejen delovni prostor onemogo�a dobro po�utje delavcev. Po�utje ima vpliv na 

zadovoljstvo pri delu. Za dobre delovne rezultate je potrebno imeti zadovoljne delavce. 

Kljub temu, da se je površina oddelka Razvoja pove�ala, bi ta oddelek nujno potreboval še 
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ve� delovnega prostora. Zaradi raznolikosti dela in vedno izvajajo�ih se projektov imajo 

delavci tudi delo, ki zahteva mir in koncentracijo za reševanje problemov. Takrat bi 

potrebovali prostor, ki ni izpostavljen dnevnemu vrvežu in pomenkovanju sodelavcev. 

Najlažje bi bilo, da bi se uredila projektna pisarna, kjer bi se izvajal temu primeren na�in 

dela, ko pa bi delavci morali izvesti individualne naloge, bi se umaknili k svojim pisalnim 

mizam v sedanjem oddelku Razvoja. Projektna pisarna bi morala bili lokacijsko blizu 

pisarne oddelka Razvoja in opremljena z vsemi potrebnimi ra�unalniškimi in drugimi 

pripomo�ki. Tako bi se delavci, ki sodelujejo na posameznih projektih, pretežni del 

delovnega �asa zadrževali v projektni pisarni, tam delali, sprejemali obiske, sodelovali z 

ostali potrebnimi oddelki, reševali probleme in ne bi motili ostalih delavcev, ki opravljajo 

druga�no delo.  

Razvojno delo ne zahteva samo dela za ra�unalnikom ampak tudi delo z vzorci izdelkov in 

polizdelkov. To pomeni, da je potrebno velikokrat poprijeti za razna strojna orodja in kose 

razžagati, razstaviti, pretrgati, zlepiti, spiliti, pobarvati itd. Za takšno delo pisarna ni 

primerna. Delavci bi potrebovali razvojno delavnico in skladiš�e, ki bi prav tako morala biti 

blizu pisarne. Z gibanjem med pisarno in razvojno delavnico oz. skladiš�em delavci ne bi 

smeli izgubljati �asa, ker bi bil druga�e u�inek dela izredno zmanjšan. To se je pokazalo pri 

sedanjem delu, ko so se delavci oddelka Razvoja posluževali delavnic po celem podjetju, ki 

so med seboj precej oddaljene. Zaradi tega so bili delavci veliko �asa odsotni iz pisarne in 

tako nedosegljivi za ostale sodelavce in ravnatelja.  

5.8.5.5 Ve�ja ažurnost pri nakupu ra�unalniške opreme 

Vsak projekt ima dolo�ene �asovne okvirje. V teh okvirjih se morajo sodelujo�i na projektu 

znajti kakor vedo in znajo, da dosežejo zahtevan cilj. Vsak cilj je lažje dose�i, �e poteka delo 

nemoteno oz. s �im manj težavami. Delavci oddelka Razvoja so se sre�evali s težavami pri 

dobavi delovnih orodij. Ra�unalniška oprema je prihajala izredno po�asi in ve�krat v 

premajhnih koli�inah. Vodstva podjetja takšne malenkosti niso zanimale, pomembni so bili 

datumi in sledenje predvidenemu planu. Da so delavci imeli težave, ker niso imeli primerne 

ra�unalniške opreme, je bilo velikokrat preslišano in neupoštevano. Potrebno bi bilo 

definirati nove pristojnosti vsakega vodje projekta. Ta bi moral imeti možnost naro�anja 

opreme, ki jo potrebuje za projekt. Zaradi razli�ne zahtevnosti projektov bi se ta oprema 

lahko tudi izposojala, vendar bi morala biti na voljo takrat, ko se potrebuje.  Sedanje stanje je 
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namre� tako, da se po ve� mesecev �aka na osnovno opremo (npr. tiskalnik ali ra�unalnik). 

Delavci bi v primeru možnosti izposoje opreme lahko nemoteno delali na projektu in zaradi 

tega ne bi vplivali na zamujanje rokov in nedoseženih ciljev. Po kon�anem projektu oz., ko 

je delo kon�ano, se bi oprema uporabila na naslednjem projektu. To pomeni, da delavec ne bi 

bil lastnik te opreme, ampak bi bila namenjena izklju�no za delo na projektih. �e bi se 

uredila projektna pisarna, bi ta oprema ostala tam in je tako ne bi bilo potrebno seliti ali 

skladiš�iti. 

Zaposlitev novih delavcev se ne zgodi �ez no�, zato ima podjetje vedno �as, da pripravi 

delovno okolje za potrebne delavce. V oddelku Razvoja bi bilo potrebno najprej nabaviti 

ra�unalniško opremo in urediti delovni prostor (prosta miza), šele nato zaposliti nove 

delavce. �e je potreba po novih delavcih, bi ti morali za�eti z delom že prvi dan, ko pridejo, 

ne pa �ez pol leta, ko dobijo delovne pripomo�ke. 

5.8.5.6 Primernejše uvajanje novih delavcev in dajanje priznanj, pohval 

Vsak novinec, ki pride v podjetje, se sre�uje z veliko neznanimi situacijami. Da bi se 

obdobje spoznavanja z delom in priu�enje �im bolj skrajšalo, je potrebno novince dobro 

uvesti v njihovo delo. V oddelku Razvoja se je izkazalo, da bi bilo pri uvajanju potrebno 

marsikaj spremeniti. Vsak novi delavec, ne samo tisti, ki mora opraviti pripravništvo, bi 

moral imeti uradnega mentorja, ki bi moral definirati postopek uvajanja in s tem seznaniti 

svojega u�enca. Da je uvajanje kvalitetno, bi moral biti motiviran tudi mentor. Ta bi moral 

imeti dodatek pri pla�i oz. zmanjšan obseg svojih delovnih nalog v �asu uvajanja novinca. 

�e bi mentorju ostale vse naloge, ki jih je opravljal že pred uvajanjem, bi dobil dodatek pri 

pla�i, �e bi se mu obseg nalog zmanjšal, pa bi dobil samo simboli�no nagrado. Seveda bi 

njegove trenutne naloge moral prevzeti nekdo od sodelavcev, da ne bi po kon�anem uvajanju 

delal nadur za dohajanje zamujenega dela. Mentorja bi seveda moral dolo�iti ravnalec ali 

ravnatelj. Nikoli ne bi smela odlo�itev o mentorstvu obviseti v zraku, tako kot je bila praksa 

v obravnavanem oddelku (uradni mentor je bil ravnalec, ki je prejel pla�ilo za mentorstvo; 

neuradni in dejanski mentorji so bili drugi, ki so se ukvarjali z novinci; pla�ila niso nikoli 

prejeli, nih�e jim ni priznal olajševalnih okoliš�in pri njihovem delu, ki je zaradi tega trpelo, 

ker so se ukvarjali z novinci). 
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Ne samo primernejše uvajanje novincev, tudi zaposlovanje novih delavcev je pomembno. Že 

pri izboru bi se lahko izognili težavnim delavcem. Delovne zahteve morajo biti s strani 

delodajalca jasno postavljene. Pri izbiri delavca ne smemo sklepati kompromisov, pa �e si še 

tako želimo ali potrebujemo novega delavca. 

Iz dosedaj zapisanega glede vzrokov odhodov sem mnenja, da je potrebno omeniti tudi 

razo�aranje delavcev, ker so redko ali celo nikoli prejeli kakšno zahvalo, priznanje ali 

nematerialno nagrado. Levine in Crom (1993, str. 101-109) pravita, da je spodbujanje ljudi 

preprosto. Vsak delavec ne glede na položaj v podjetju si želi, da bi mu nekdo rekel, da dela 

dobro, da je pameten, sposoben in da cenijo njegove napore. Pogosto zadostuje samo drobno 

priznanje, maj�kena spodbuda v pravem trenutku, da postane dober delavec še boljši ali celo 

odli�en. Ni pomembno kako nagrado, priznanje ali pohvalo izro�imo ali izre�emo, 

pomembno je, da jih dajemo vedno znova. Zamisel priznanja in pohval delavcev je bistveni 

del dobrega poslovanja. Ljudje delajo za denar, vendar naredijo za priznanje, pohvalo ali 

nagrado še nekaj ve�. Ne samo to, delavec, ki �uti, da dobro dela in je cenjen, ker ga je 

nadrejeni pohvalil, ker je dobil pisno priznanje od podjetja ali, ker je dobil nagrado za svoj 

trud pri delu, ne bo razmišljal od odhodu. Ostal bo v podjetju in vlagal vanj svoj delovni 

prispevek.  

Pri dajanju nagrad je potrebno biti previden, opozarja Child (1984, str. 184). Delavcem je 

potrebno ponuditi takšne nagrade, ki jim bodo nekaj pomenile. Nima smisla dajanja nagrad, 

ki pri delavcih ne bodo sprožala zadovoljstva. Ravnalci morajo poznati mnenja delavcev o 

nagradah, ki jih lahko dobijo za dobro opravljeno delo. Nagrad se je priporo�ljivo 

posluževati, vendar je potrebno poznati njihovo odzivnost pri delavcih. 

Menim, da se je v obravnavanem oddelku Razvoja vse premalo upoštevalo takšno mo� 

pohval in priznanj za zadržanje delavcev. Ravnalec bi moral bolj pokazati delavcem, da jih 

ceni, jim zaupa, da dobro delajo. Za to bi potreboval samo malo �asa, volje in želje in delavci 

bi se boljše po�utili, bili zadovoljni. Mislim, da ni težko stopiti do delavke in ji npr.  

povedati: ''Ksenija, zelo sem zadovoljen s tvojim delom. Odli�no opravljaš svoj posel, še 

posebej takrat, ko me nadomeš�aš. Cenim tebe in tvoje delo. Kar tako naprej.'' �e bi bile 

takšne izjave izre�ene v prisotnosti drugih delavcev, bi bilo še toliko slajše slišati besede 

nekoga, ki ima na splošno velik vpliv na veliko delav�evih ob�utkov. 
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�e bodo ravnalec oddelka Razvoja in ravnatelji podjetja upoštevali predloge za 

prepre�evanje odhodov iz oddelka Razvoja, bo nepri�akovanih odhodov mladih, obetavnih 

in izobraženih delavcev manj kot jih je bilo v zadnjih devetih letih. 

6. SKLEP 

Oddelek Razvoja je poseben oddelek v podjetju, ki zaradi svojih rezultatov v veliki meri 

omogo�a podjetju napredovanje na trgu ali vsaj obstoj na isti ravni. Res je, da morajo tudi 

drugi strokovni oddelki prispevati svoj delež, vendar delo oddelka Razvoja posredno in 

neposredno vzdržuje in omogo�a delo tudi drugim oddelkom. �e primerjamo, je vsak 

oddelek �len v verigi, ki je tako mo�na kot je mo�an najšibkejši �len. Ta najšibkejši �len je v 

obravnavanem primeru oddelek Razvoja. Da je najšibkejši, ne pomeni, da je slab ali slabo 

dela, ampak pomeni, da je ob�utljiv na razli�ne vplive, motnje, dejavnike, ki ga lahko 

oslabijo, da ne more omogo�iti nadaljnjih dobrih rezultatov – izhodov iz svojega delovnega 

procesa.  

Obravnavani oddelek sem opazovala skoraj devet let. V tem �asu se je spremenilo veliko 

stvari. Oddelek Razvoja kot celota se je na za�etku opazovane dobe druga�e odzival na dane 

naloge, projekte, prihode/odhode delavcev, na delovno okolje in dejavnike, ki povzro�ajo 

doživljanje dela kot na koncu devetletnega obdobja. V oddelku so delavci ustvarili ve� 

neformalnih skupin, formalne so bile že dolo�ene s strani podjetja. Neformalna razmerja so 

bila stabilna in so �lanom teh skupin omogo�ala lažje delo. Noben ravnalec ni posegal v 

neformalna razmerja, se z njimi ni obremenjeval in jih tudi ni poskušal spreminjati.  

Zaradi zaporednega odhoda nekaj mladih delavcev, ki si še niso pridobili skoraj ni� izkušenj, 

je delo na projektih za�elo slabeti in kasniti, projektni cilji niso bili doseženi. To ni bil pojav 

predvidene fluktuacije (odhod delavcev v pokoj, zaposlitev novih delavcev za nadomestitev 

le teh), za temi odhodi so se skrivali druga�ni vzroki. Delavci, ki so se odlo�ili za drugo 

službo, so imeli dolo�en odpovedni rok. V tem �asu odhajanja so povedali, da jih moti 

njihova slaba pla�a, ki si je nikakor niso mogli izboljšati pri pogovorih z ravnalcem oddelka. 

Na nivo njihovega nezadovoljstva so vplivali tudi neugodni pogoji dela. Dejstvo je, da je v 

opisanih razmerah zelo težko delati, da je normalno, da so mladi delavci stremeli po višjih 

ciljih. Ti cilji so bili višja pla�a, cenjenje njihovega dela ter dobro razumevanje s sodelavci in 
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nadrejenim. V sredini opazovanega obdobja lahko opazimo prelomnico, ker se je oddelek 

Razvoja preselil na novo lokacijo v podjetju in zamenjal ravnalca. Z novo lokacijo pisarne 

oddelka so delavci pridobili boljše pogoje dela, vendar še zmeraj ne dovolj dobre, da se ne bi 

še vedno pojavljala ob�utka nezadovoljstva in slabega po�utja pri delu. V tem �asu so se 

zaposlili novi delavci, ki so po prihodu v oddelek povedali, da so razo�arani. Njihova 

pri�akovanja o samem delu, delovni opremi in razmerah (razmerjih) v oddelku so bila ve�ja 

kot je bilo dejansko stanje. Lahko bi rekli, da je to delno celo njihova krivda. V tem primeru 

bi bilo bolje, da bi bili pri pri�akovanjih in predstavah o novi zaposlitvi bolj skromni. 

Novinci so presko�ili marsikatero fazo uvajanja, kar je imelo za posledico preslabo 

poznavanje delovnega procesa, svojih sodelavcev in premalo produktiven za�etek dela. Kot 

dokaz temu se je v oddelku fluktuacija delavcev spet pove�ala. S samimi odhodi so imeli ve� 

težav delavci, ki so ostali kot pa tisti, ki so odšli. Preostali delavci so morali namre� prevzeti 

njihove naloge. Posledica odhodov delavcev je bila vidna pri projektih, ki niso bili 

pravo�asno kon�ani.  

Raziskovalci vedenjske teorije dejavnike, ki povzro�ajo doživljanje dela, delijo na delovne 

vrednote, ob�utenja pri delu in po�utje pri delu. Delovne vrednote so razdeljene na notranje 

in zunanje delovne vrednote. Vsak �lovek ima notranje in zunanje vrednote, le da ene 

prevladujejo. Delovne vrednote so dolgotrajna �ustva in predstavljajo delav�evo osebno 

prepri�anje o njegovih rezultatih in vedenju na delovnem mestu. Med ob�utenja pri delu 

spadata delovno zadovoljstvo in pripadnost podjetju. Ta �ustva niso dolgotrajna. Delovno 

zadovoljstvo niha glede na prepri�anje o samem delu, mnenje o sodelavcih, nadrejenih in 

delav�evi pla�i. Pripadnost podjetju se meri glede na delav�evo mnenje o podjetju, kjer je 

zaposlen, politiko napredovanja in zavzemanja podjetja o eti�nih vrednotah. Po�utje pri delu 

je odvisno od tega, kako se delavci po�utijo takrat, ko dejansko opravljajo svoje delo. 

Po�utje pri delu je zelo kratkotrajno �ustvo, ker se lahko spreminja iz minute v minuto, 

odvisno je od osebnosti posameznika in situacije, v kateri se znajde.  

Vsi ti omenjeni dejavniki vplivajo drug na drugega. Delovne vrednote kot najbolj 

dolgotrajna �ustva mo�no vplivajo na ob�utenje pri delu in po�utje pri delu. Po�utje pri delu 

manj vpliva na delovne vrednote in ob�utenje pri delu. Vsak od teh vpliva na odhajanje 

delavcev iz podjetja. Ko delavec za�uti delovno nezadovoljstvo, se za�ne njegov proces 

fluktuacije. Vzrok njegovega nezadovoljstva je lahko v vplivu delovnih vrednot in po�utja 

pri delu. �e je bilo delavcu s prevladujo�imi notranjimi delovnimi vrednotami onemogo�eno 
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delo z novimi izzivi, je bilo njegovo osebno prepri�anje o rezultatih dela druga�no kot si ga 

je zamislil. Ob tem se je lahko tudi pojavilo negativno po�utje pri delu zaradi npr. 

zaskrbljenosti o novem na�inu dela. To negativno po�utje sicer ni imelo enake teže kot 

delav�eve delovne vrednote, je pa vse skupaj povzro�ilo proces fluktuacije oz. razmišljanje 

delavca o njegovem odhodu.   

Dogajanje v oddelku Razvoja je bilo primerljivo z opisi v strokovni literaturi. Omeniti je 

potrebno le eno razlikovanje glede na opisano teorijo: v dejanskem primeru oddelka Razvoja 

so delavci zelo velik poudarek dajali motivaciji s pla�o. Po njihovem bi boljša pla�a 

pomenila ve�jo motivacijo in s tem ve�jo delovno zadovoljstvo. Herzberg pravi, da je pla�a 

predvsem higienik, ki samo ustvarja pogoje za motiviranje oz. neposredno vzpodbujanje za 

delo. V resnici, �e bi analizirali slabo pla�ane delavce, bi bila tudi motivator. Natanko to se 

je pokazalo pri delavcih oddelka Razvoja, ki so bili dejansko slabo pla�ani v primerjavi z 

delavci enakih profilov v drugih podjetjih. Verjetno je pla�a v obravnavanem primeru ne 

samo motivator, ampak tudi higienik. Iz tega lahko sklepam, da bi bilo odhajanj iz podjetja 

bistveno manj, �e bi delavci dobili ve�jo pla�o. Vprašanje je samo, kolikšen je motivator, ki 

bi zaposlene spodbujal. Se pravi, kakšna je sploh tista višina pla�e, ki bi delavce spodbudila, 

motivirala?  

Kljub temu bi bilo potrebno v obravnavanem oddelku spremeniti ve� stvari. Z delavci se je 

potrebno ve� ukvarjati – se z njimi pogovarjati o njihovih poklicnih hotenjih, delavce je 

potrebno javno pohvaliti (priznanja, pohvale, dosežki bi naj bili motivatorji in ne pla�a), 

kadar naredijo dobro in prav, poslati jih na dodatna izobraževanja, da bodo lahko 

konkuren�ni drugim delavcem v podjetju ali izven njega. Omogo�iti jim je potrebno �imbolj 

prilagojene delovne prostore, novince je potrebno za�eti pravilno uvajati, ker bodo na takšen 

na�in skrajšali manj produktivno delo. Delavcem je potrebno pravo�asno nuditi osnovne 

delovne pripomo�ke. Vsi ti predlogi bodo pripomogli k zmanjšanju negativne fluktuacije. 

Ve�ino teh predlogov lahko izvede že ravnalec, samo nekaj jih je pod vplivom ravnatelja 

(direktorja Programa) ali drugih organov (ostali ravnatelji, lastniki). To pomeni, da lahko z 

malo truda ravnalec sam prepre�i odhajanje delavcev iz podjetja.  
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SEZNAM POJMOV (GLOSSARY) 
 

Navajam pomembnejše pojme in njihove obrazložitve. V oklepaju so navedeni ustrezni 

angleški izrazi. 

A 

Analiza (Analysis) je spoznavanje, ki poteka kot logi�no in sistemati�no zbiranje ter 

vrednotenje podatkov, da se z njimi ugotavljajo vzroki za obravnavane probleme. 
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C 

Cilji (Objectives) so želena prihodnja stanja, ki si jih posamezniki, skupine ali organizacije 

prizadevajo dose�i. 

� 

�ustvo (Emotion) je psihi�no stanje, s katerim doživljamo vrednostni odnos do ljudi, stvari 

ali dogodkov. 

D 

Delovno mesto (Work Place) je prostor, kjer delavec opravlja svoje delovne zadolžitve, tudi 

delovno okolje.  

Delovne vrednote (Work Values) so dolgotrajna �ustva o tem, kako se naj delavec vede na 

delu in kakšno je delav�evo osebno prepri�anje o njegovih rezultatih. 

E 

Ekstrinsi�ne delovne vrednote (Extrinsic Work Value) so zunanje delovne vrednote, ki so 

povezane s posledicami dela. Delavci s temi vrednotami jemljejo delo kot proces za 

zagotavljanje mese�ne (tedenske, letne) pla�e in zagotavljanje ekonomske varnosti zase in za 

družino. 

Emocionalni razlog (Emotional Cause) pomeni �ustven nagib za izvedbo dolo�ene 

aktivnosti, pri nekaterih ljudeh je tudi razlog za motivacijo. 

F 

Fleksibilnost (Flexibility) se kaže v manjši formalizaciji in v pripravljenosti zaposlenih, da 

sprejemajo nove naloge. 

Fluktuacija delavcev (Worker Turnover) pomeni trajno odhajanje delavcev iz podjetja. 

Formalna skupina (Formal Group) je skupina v organizaciji – podjetju, ki ima natanko 

dolo�ene delovne naloge in cilje. 
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Frustracija (Frustration) imenujemo psihi�no – duševno stanje, v katerem se posameznik 

na poti k zastavljenim ciljem znajde pred nepremagljivimi ovirami. 

Funkcija izvajanja (Implementation) predstavlja neposreden proces dela, ki ga izvajalci ne 

morejo prenesti na druge. 

Funkcija ravnanja (Management) je planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela 

v organizaciji ter s tem v zvezi vseh nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni opravljajo. Je 

usklajevanje nalog in dejavnosti s postavljenimi cilji. 

Funkcija upravljanja (Governance) je organizacijska funkcija, ki je vir oblasti v podjetju in 

poteka v dolo�anju temeljnih ciljev podjetja in na�ina njihovega doseganja, da bi podjetje 

izpolnilo interese lastnikov.  

H 

Higieniki (Hygiene Factors) so skupina dejavnikov, ki vplivajo na �lovekovo po�utje pri 

delu in s tem posredno vplivajo na njegovo motivacijo. Mednje spadajo pla�a, delovni 

pogoji, družinsko življenje ipd. 

I 

Intrinsi�ne delovne vrednote (Intrinsic Work Values) so notranje delovne vrednote, ki so 

povezane s samo naravo dela. Imajo jih delavci, ki si želijo izzive, zanimivo delo, 

ustvarjalnost, samostojnost itd. 

K 

Konflikt (Conflict) je nasprotovanje, ki nastane zaradi nasprotujo�ih ciljev, misli, �ustev v 

posamezniku ali med �lani v skupini, podjetju. 

L 

Lastniki (Shareholders) so lastniki oz. solastniki podjetja, ki odlo�ajo o svoji lastnini. V 

podjetju funkcijo upravljanja vse ve�krat zaupajo upravljalnim telesom ali nadzornim 

organom. 

M 
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Motivacija (Motivation) pomeni splet silnic, ki vplivajo na �lovekovo vedenje in ga 

vzdržujejo. 

Motivatorji (Motivator Factors) so dejavniki, ki izvirajo iz motiviranosti in povzro�ajo 

visoko stopnjo motiviranosti. Mednje sodijo: dosežki, odgovornost, napredovanje itd.  

N 

Neformalna skupina (Informal Group) je skupina, ki nastane na osnovi medsebojnih stikov 

za zadovoljevanje skupnih potreb in osebnih interesov. 

Neformalni razgovor (Informal Discussion) je pogovor med osebama, ki ne poteka po 

kakšnem predpisanem postopku oz. je prostovoljna izmenjava mnenj. 

Notranje delovne vrednote (Intrinsic Work Values) so delovne vrednote povezane s samo 

naravo dela. Te vrednote imajo delavci, ki si želijo izzive, imeti odgovornost, se u�iti novih 

stvari. 

Novinci (New Workers) so na novo zaposleni delavci z zelo malo ali ni� delovnimi 

izkušnjami. 

O 

Odnos do dela (Work Attitudes) ali ob�utenje pri delu je kratkotrajni ob�utek in govori o 

delovnem zadovoljstvu in pripadnosti podjetju. 

Operativno delo (Routine Work) je vsakodnevno, teko�e delo povezano s proizvodnim 

procesom. 

Organizacijske funkcije (Organizational Functions) zagotavljajo smotrnost doseganja 

ciljev v združbah. Te funkcije so upravljanje, ravnanje in izvajanje. 

P 

Pla�a (Salary, Wage, Pay) je pla�ilo za opravljeno delo, ki ga delodajalec izpla�a delavcu 

glede na kolektivno ali individualno pogodbo o zaposlitvi. 

Po�utje pri delu (Work Moods) je zelo nihajo�e �ustvo, ki ponazarja, kako se ljudje po�utijo 

takrat, ko dejansko opravljajo svoje delo.  
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Pripadnost podjetju (Organizational Commitment) je nihajo�e �ustvo in prepri�anje 

delavca o podjetju, v katerem je zaposlen. 

Pripravništvo (Placement) je proces na�rtnega vklju�evanja novincev, ki so si pridobili 

dolo�en poklic, v delovno okolje in delo. Je proces njihovega strokovnega usposabljanja za 

konkretno delo v organizaciji. 

Program (Factory Unit) v obravnavanem primeru predstavlja organizacijsko enoto podjetja. 

Projekt (Project) je zahtevnejša enkratna naloga, sestavljena iz vrste preglednih aktivnosti, 

ki ima dobro opredeljen splet želenih rezultatov. 

Projektni tim (Project Team) ali skupino sestavljajo delavci z razli�nim strokovnim 

znanjem in razli�no izobrazbo. �lani sodelujejo pri odlo�anju, medsebojni pomo�i, pri 

opredeljevanju in doseganju ciljev. Med posameznimi �lani tima so vzpostavljene 

medsebojne vezi, ki jih pri formalnih skupinah ni. 

Psihološka pogodba (Psychological Contract) ozna�uje tiho in neformalizirano 

pri�akovanje, ki ga oblikuje �lan, ko se pridruži organizaciji, o povra�ilih, ki jih bo dobil od 

organizacije v zameno za vložene napore. 

R 

Ravnalec (Manager – Middle Level) je oseba, ki odlo�a in usklajuje delo podrejenih ter s 

planom in kontrolo zagotavlja smotrnost.  

Ravnanje, ravnateljevanje (Management) dobiva svojo oblast od upravljanja, katere 

zaupniški organ je. Njegovo bistvo je v usklajevanju tehni�no razdeljenega dela. Delo 

opravlja s planiranjem, uveljavljanjem in kontrolo. Je neprestano odlo�anje. 

Ravnatelj (Top Manager) v podjetju se ukvarja z usklajevanjem dela ravnalcev in 

specialistov. Je zadolžen za celotno podjetje ali poslovne enote podjetij. 

S 

Specialisti (Specialists) so izvajalci, ki izvedejo svoj del delovne naloge. Ne morejo je 

prenesti na druge, neposredno opravijo delo. So strokovnjaki svojih delovnih podro�ij.  
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T 

Tabu tema (Taboo Subject) je snov, o kateri se naj ne bi pogovarjali, je prikrita, skrita stvar. 

Tehni�na delitev dela (Technical Division of Labor) je delitev skupne delovne naloge 

podjetja v delne delovne naloge in dodelitev le-teh v izvedbo posameznih �lanov. 

Tehni�ni oddelek (Technical Department) je oddelek v podjetju, ki se ukvarja s strokovnim, 

specializiranim tehni�nim delom – razvojem in tehnologijo, z namenom uvedbe novega 

proizvoda na trg. 

U 

Uvajanje delavca (Orientation Placement) je namenjeno novincem ali delavcem, ki 

vstopajo v nove delovne situacije. Izobraževalna ukrepa, povezana z uvajanjem, sta 

prilagajanje delavca delovnim razmeram in usposabljanje za delo. 

V 

Vedenjska teorija (Organizational Behavior) prou�uje skupino ob�utij, kamor spadajo 

delovne vrednote, odnos do dela in po�utje pri delu. 

Vodja (Leader) je tisti, ki usmerja, vpliva na zaposlene, jih motivira za ustrezno opravljanje 

svojih nalog potrebnih za doseganje ciljev podjetja. 

Z 

Zadovoljstvo pri delu (Job Satisfaction) ali delovno zadovoljstvo je �ustvo in prepri�anje o 

trenutnem delovnem mestu, samem delu, sodelavcih, nadrejenih in delav�evi pla�i.  

Zunanje delovne vrednote (Extrinsic Work Values) so delovne vrednote povezane s 

posledicami dela. Te vrednote imajo delavci, ki jim je osnovni razlog za delo služenje 

denarja oz. zagotavljanje ekonomske varnosti zase in za družino.  


