
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

EKONOMSKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

ORGANIZACIJSKA KLIMA V BOHINJ PARK EKO HOTELU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, december 2011      MAJA BELIMEZOV 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA 

 

Študentka Maja Belimezov izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga 

napisala pod mentorstvom prof. dr. Nade Zupan, in da v skladu s 1. odstavkom 21. člena 

Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovolim njegovo objavo na fakultetnih spletnih 

straneh. 

 

V Ljubljani, dne____________________      Podpis: _______________________________



i 
 

KAZALO  

  

UVOD ............................................................................................................................................. 1 

1 Organizacijska klima .................................................................................................................... 2 

1. 1 Opredelitev organizacijske klime ......................................................................................... 2 

1.2 Dejavniki organizacijske klime ............................................................................................. 4 

1.3 Dimenzije organizacijske klime ............................................................................................ 5 

1.4 Organizacijska klima in sorodni pojmi ................................................................................ 10 

1.4.1 Organizacijska klima in organizacijska kultura ............................................................ 10 

1.4.2 Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih ......................................................... 11 

1.4.3 Organizacijska klima in motiviranost zaposlenih ......................................................... 11 

1.4.4 Povezava med pojmi organizacijska klima, organizacijska kultura in zadovoljstvo 

zaposlenih .............................................................................................................................. 12 

1.5 Organizacijska klima in uspešnost podjetja......................................................................... 13 

2 Preučevanje in spreminjanje organizacijske klime .................................................................... 14 

2.1 Spreminjanje organizacijske klime ...................................................................................... 16 

3 Vodenje ...................................................................................................................................... 18 

3.1 Opredelitev vodenja ............................................................................................................. 18 

3.2 Vodja ................................................................................................................................... 18 

3.4 Osnovni načini vodenja ....................................................................................................... 20 

3.5 Vpliv vodje na oblikovanje organizacijske klime ............................................................... 21 

5 Analiza organizacijske klime v Bohinj Park EKO Hotelu ......................................................... 23 

5.1 O podjetju ............................................................................................................................ 23 

5.2 Organiziranost podjetja ........................................................................................................ 24 

5.3 Direktor Bohinj Park EKO Hotela ....................................................................................... 26 

5.4 Značilnosti storitvenega podjetja ......................................................................................... 27 

6 Raziskava organizacijske klime v Bohinj Park EKO Hotelu ..................................................... 28 

6.1 Namen in cilji raziskave .......................................................................................................... 28 



ii 
 

6.2 Potek raziskave .................................................................................................................... 28 

6.2.1 Demografske značilnosti anketirancev ......................................................................... 29 

6.3 Rezultati raziskave organizacijske klime v Bohinj Park EKO Hotelu ................................ 29 

6.3 Interpretacija rezultatov in predlogi sprememb ................................................................... 40 

SKLEP ........................................................................................................................................... 44 

LITERATURA IN VIRI ............................................................................................................... 46 

PRILOGA



1 
 

UVOD 

 

Podjetja so v današnjem času vse bolj izpostavljena ostri in hudi konkurenci in le ustrezen 

odziv na izzive, ki jih postavljajo nenehne spremembe in zagrizeni konkurenti, lahko pripelje 

podjetje do uspeha. Da bi to dosegli mora podjetje znati izkoristiti znanje in sposobnosti 

svojih zaposlenih ter spodbujati sinergije, ki se lahko ustvarjajo v organizaciji. Sinergije so 

unikatne in zato je tako zelo pomembno, kako so podjetja vodena. Vodja se mora zavedati, da 

njegovo vedenje, ravnanje oziroma vodenje vsekakor vpliva na zaposlene, njihovo počutje, 

zadovoljstvo, motivacijo in uspešnost. Seveda pa na uspešno vodenje vplivajo številni 

dejavniki in če podjetje ne posveča dovolj pozornosti svojim zaposlenim, lahko prej ali slej 

zabrede v težave. Zadovoljstvo zaposlenih v odnosu do nadrejenih je povezano z boljšo 

uspešnostjo pri delu, višjo motivacijo in pripravljenostjo za delo, večjo lojalnostjo do podjetja 

itd., kar vpliva na boljši končni uspeh posameznika in podjetja. 

 

Organizacijska klima kot odsev psihološkega stanja odnosov med ljudmi oziroma počutja 

zaposlenih pri delu v podjetjih tako postaja pomembno področje raziskovanja znotraj podjetij, 

saj je zadovoljstvo zaposlenih eden tistih faktorjev, ki imajo močan vpliv na kakovost in 

učinkovitost opravljenega dela. Zato so ljudje za vsako podjetje zelo pomemben dejavnik. Še 

toliko bolj pa to velja za storitvena podjetja, kamor sodi tudi Bohinj Park EKO Hotel.  

 

Cilj diplomskega dela je predstaviti pojem organizacijske klime iz teoretičnega vidika, nato 

pa izmeriti organizacijsko klimo v izbrani organizaciji. Namen diplomskega dela pa je, na 

podlagi ugotovitev raziskave, predstaviti predloge za ohranjanje oziroma izboljšanje 

obstoječega stanja organizacijske klime.  

 

Diplomsko delo sem razdelila na sedem sklopov. V prvem sklopu sem opisala pojem 

organizacijske klime, njene dejavnike in dimenzije. Nadaljevala sem s pojmi, ki so sorodni 

organizacijski klimi, kot je npr. organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, motivacija 

ter opisala povezavo med njimi. V drugem sklopu sem se lotila pisanja o preučevanju in 

merjenju klime v organizacijah na splošno, o projektu SiOK, koristih merjenja klime in 

spreminjanju klime v podjetju. Tretje poglavje sem namenila vodenju, saj sem poleg 

organizacijske klime v Bohinj Park EKO Hotelu želela ugotoviti tudi kakšen je vpliv 

direktorja hotela na organizacijsko klimo. Četrto poglavje opisuje povezavo med klimo in 

uspešnostjo podjetja. V petem poglavju sem predstavila podjetje, njegovo strategijo in vizijo. 

Na kratko sem se dotaknila tudi teorije na temo storitvenega podjetja in pomembnosti 

ustrezne organizacijske klime v takšnem podjetju, saj je dejstvo, da Bohinj Park EKO Hotel s 

svojo dejavnostjo spada prav tja in je ustrezna organizacijska še toliko bolj pomembna. Šesto 

poglavje sem namenila empirični raziskavi, kjer sem opisala potek raziskave klime, 

metodologijo dela in nato še same rezultate raziskave. Sledi interpretacija dobljenih rezultatov 

in predlogi sprememb. Diplomsko delo sem zaključila s sklepom, kjer sem na kratko povzela 

bistvene ugotovitve. 
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1 Organizacijska klima 

 

Za delovanje organizacije moramo oblikovati strukturo, predvideti naloge in odnose med 

ljudmi. Ob zaposlitvi delavcev od njih pričakujemo določeno vedenje glede na naloge in 

delovno skupino. Vedenja ljudi pa se ne da predvideti, saj je podrejeno številnim dejavnikom. 

Takšen dejavnik je tudi organizacijska klima, ki vpliva na “mehki del” organizacije oziroma 

na ljudi in odnose med njimi. Odnosov med ljudmi torej ne moremo vnaprej določiti, lahko pa 

jih ugotavljamo, proučujemo in razrešujemo. Termin organizacijska klima zajema tiste 

značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji in zaradi katerih se organizacije med 

seboj razlikujejo (Lipičnik, 1998, str. 73). 

  

Pri razmišljanju o klimi organizacije je koristno, če kolikor je mogoče, izkoristimo analogijo z 

vremenom in z dogajanji v naravi. Tako je možno vzdušje v organizaciji označiti kot toplo ali 

hladno, sončno ali oblačno, mirno ali razburkano, mirno ali vetrovno, s krajevnimi plohami 

ali nevihtami, ipd. Možno ga je primerjati z razmerami v različnih podnebnih pasovih: je 

tropsko ali arktično, mokro ali sušno, pragozdno ali puščavsko, ipd. Lahko uporabimo izraze 

za manjše ekološke enote: mlaka, hudournik, sončna jasa, brlog, čebelnjak, mravljišče, 

zverinjak. Lahko pa vzdušje označimo tudi z izrazi, ki jih uporabljamo za označitev 

medsebojnih odnosov: prijateljstvo, sovraštvo, zaupnost, sumničavost, delavnost, lenobnost, 

ustvarjalnost, tekmovalnost (Kavčič, 1991, str. 237). 

1. 1 Opredelitev organizacijske klime 

 

Organizacijsko klimo definiramo kot tako imenovano psihološko izgradnjo sistema, ki 

opredeljuje trenutne lastnosti organizacije in ji se izraža preko percepcije sistema s strani 

svojih pripadnikov. Organizacijska klima tako vsebuje mehke dimenzije osebnosti poslovnega 

sistema in posameznikov (Mihalič, 2007, str. 7). 

  

Percepcijo lahko opredelimo kot psihološki proces, pri katerem posamezniki interpretirajo  

informacije iz okolja ter si na njihovem temelju oblikujejo lastno sliko o svetu, ljudeh, 

dogodkih ali razmerah, v katerih živijo (Srića, 1992, str. 127). Ker si vsak posameznik razlaga 

informacije in vtise iz okolja po svoje, se njegove percepcije običajno znatno razlikujejo od 

objektivne stvarnosti. Zato lahko trdimo, da različni ljudje nikoli enako ne zaznajo in 

interpretirajo istih objektivnih dejstev (Treven, 1998, str. 76-77).  

 

Percepcija močno vpliva na vedenje ljudi, zato to ni zasnovano na stvarnosti sami, temveč na 

percepciji tega, kar je stvarnost v resnici. Percepcija je zelo odvisna od osebnostnih 

značilnosti posameznika, ki opazuje stvarnost (Treven, 1998, str. 77). Trevenova (1998, str. 

79) pravi, da je za predvidevanje organizacijske klime pomembnih naslednjih pet razsežnosti 

osebnosti zaposlenih: 

 ekstrovertnost: družaben, priljuden, ambiciozen; 

 čustvena stabilnost: prestrašen, potrt, zaskrbljen, negotov; 
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 naklonjenost: prijazen, kooperativen, toleranten, vreden zaupanja, prilagodljiv; 

 natančnost: zanesljiv, odgovoren, vztrajen, delaven; 

 sprejemljivost za izkušnje: iznajdljiv, radoveden, kultiviran, širokega mišljenja. 

 

Organizacijska klima kot psihološka izgradnja sistema je nekaj najbolj krhkega v celotni 

organizaciji in zato zahteva posebno pozornost. Razvoj želene organizacijske klime je namreč 

izredno dolgotrajen proces, medtem ko lahko ustvarjeno klimo le z eno napačno odločitvijo 

zelo hitro porušimo. Organizacijska klima predstavlja način, kako zaposleni razumejo sistem 

(Mihalič, 2007, str. 8). 

 

S pojmom organizacijske klime opredeljujemo tiste značilnosti, po katerih se organizacija loči 

od drugih in ki vplivajo na vedenje ljudi v njej (Gilmer, 1969). Vzporedno pa ravno vedenje 

ljudi v največji meri vpliva na organizacijsko klimo. Dejansko je klima tisto, na kar 

reagiramo, je namreč celoten kontekst delovnega vrveža (Gilmer, 1969). Organizacijska klima 

je torej taki imenovani psihološki mehurček, ki obkroža delo (Jones – Bearley, 1995) in 

temelji na ustvarjeni subjektivni predstavi o organizaciji, na kar pa vplivajo procesi, viri, 

kultura, strukture, kapital in podobno. V tem kontekstu je klima stranski produkt delovanja 

organizacijske strukture in njenih elementov ter obenem determinanta njene učinkovitosti 

(Jones – Bearley, 1995; Mihalič, 2007, str. 8). 

 

Mihaličeva (2007, str. 5) trdi, da je organizacijska klima stalno prisotna in ima močan vpliv v 

vseh segmentih organizacije. Posledično ne bi smeli organizacijske klime nikoli obravnavati 

ločeno izven dogajanja v organizaciji. Vsaka sprememba, vezana na zaposlene, strukturo, 

procese in podobno, bo vedno povzročila tudi spremembe organizacijske klime in obratno. V 

Sliki 1 so prikazani temeljni elementi sistema organizacijske klime. 

 

Slika 1: Temeljni elementi celostnega sistema organizacijske klime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Mihalič, Upravljajmo organizacijsko kulturo in klimo, 2007, str. 7. 
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Po mnenju Mihaličeve (2007, str. 5) organizacijsko klimo prepoznamo vedno in povsod v 

posamezni organizaciji oziroma ob vsakem stiku z njo. Organizacijska klima je za zunanjega 

deležnika jasno prepoznavna in jo je moč občutiti v procesu nakupa izdelka določenega 

podjetja, ob pogovoru z zaposlenimi, pri informiranju o storitvah nekega podjetja, kot 

dobavitelji, kot mali delničar podjetja, kot bodoči zaposleni in podobno. Interni deležniki 

organizacije pa organizacijsko klimo prepoznavajo, občutijo in nanjo tudi vplivajo v vsakem 

trenutku svojega delovanja, tako znotraj kot izven njihovega sistema. 

 

Organizacijska klima je torej ozračje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in 

neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva na 

vedenje ljudi in uporabo njihovih zmožnosti. V organizacijah želimo zavestno ustvariti takšno 

klimo, ki omogoča čim boljšo izrabo vseh zmogljivosti v organizaciji (Lipičnik, 1998, str. 

74). 

 

1.2 Dejavniki organizacijske klime 

 

Kakšni odnosi se bodo oblikovali v neki delovni organizaciji, je odvisno od več dejavnikov, 

ki jih je Jurman (1981, str. 204-207) opredelil:  

 Sistem vodenja, 

 Cilji delovne organizacije, 

 Usklajenost vodenja,  

 Usmerjenost ljudi v delovni organizaciji ter 

 Socialna vloge posameznikov. 

 

Večino odnosov med delom in posamezniki ustvarjajo osebnosti, ki vodijo delovno 

organizacijo, zato je razumljivo, da ima prav stil vodenja velik vpliv na oblikovanje 

organizacijske klime. Vodje na podlagi določenega stila vodenja vplivajo na odnose med 

zaposlenimi, na večje ali manjše zadovoljstvo z delom, sodelavci in delovno organizacijo ter 

tako oblikujejo organizacijsko klimo, ki pa je lahko zaradi vplivov okolja in dejavnikov dobra 

in ugodna ali neugodna. Zelo pomemben vpliv na oblikovanje klime v delovni organizaciji 

ima poleg stila vodenja tudi usklajenost vodenja. Vodstvo organizacije je običajno v rokah 

določenega števila ljudi, ki usmerjajo celotno delo. Če je vodenje med temi ljudmi usklajeno, 

potem celotna organizacija deluje kot usklajen stroj. Tu ne prihaja do izgube časa, niti do 

izgube vloženega dela, saj je vsakdo časovno omejen. Urejenost povzroča ugodno klimo in 

zadovoljstvo zaposlenih. V nasprotnem primeru se zaradi slabe usklajenosti pojavljajo napake 

med ali znotraj sektorjev. Delavci tako niso ustrezno in pravočasno obveščeni o delu, prihaja 

do podvajanja delovnih nalog, nekateri delavci tako opravljajo dvojno delo, medtem ko drugi 

živijo lagodno, ali pa ostane delo neopravljeno. Taka neusklajenost povzroči med zaposlenimi 

spore, ki postopoma lahko prerastejo v neugodno delovno klimo (Jurman, 1981, str. 204-205).  
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Drugi dejavnik, ki močno vpliva na oblikovanje klime v organizaciji so cilji delovne 

organizacije, ki si jih le-ta postavi za svojo prihodnost. Delovne organizacije so nestabilne 

socialno-ekonomske tvorbe, ki se nenehno spreminjajo in prilagajajo tržišču. Če si 

organizacija zada velike cilje, začutijo njeni zaposleni neko osebno rast, ki je pogojena z 

velikim naporom in odrekanjem, vendar so zaposleni zadovoljni. Obratno je v organizacijah, 

ki nimajo skupnih ciljev – tu se oblikuje napeto vzdušje in posamezniki niso pripravljeni 

ničesar žrtvovati, temveč budno čuvajo svoje položaje in pravice. Taka organizacija nima 

rasti, obstaja pa tudi velika verjetnost, da bo šla v stečaj in likvidacijo (Jurman, 1981, str. 

204). 

 

Močan vpliv na oblikovanje delovne klime ima tudi usmerjenost zaposlenih v delovni 

organizaciji. Delavci imajo različne življenjske cilje, ki vplivajo tudi na njihovo ravnanje pri 

delu (Jurman, 1981, str. 205-206). 

 

Ko management doseže, da so zaposleni zadovoljni s svojim vpenjanjem v strateške cilje 

združbe, to pomeni ustvarjalno sodelovanje pri doseganju ciljev združbe. Izjemno velikega 

pomena so pri zadovoljstvu zaposlenih managerji, ki morajo razvijati zaupljivost zaposlenih 

in dobre medsebojne odnose, znati morajo poslušati in usmerjati čustva zaposlenih, dajati 

jasne usmeritve o tem, kaj želijo doseči, ustvariti komunikacije, ki bodo temeljile na dialogu, 

ter ustvariti jasna razmerja med delom in nagrado in slaviti zmage (Gorišek & Tratnik, 2003, 

str. 6 -11).  

 

Ker pa ima vsak posameznik svoj način doživljanja organizacije oziroma svojo percepcijo, se 

je potrebno omejiti zgolj na posamezne dejavnike, ki oblikujejo organizacijsko klimo. Te 

dejavnike imenujemo dimenzije organizacijske klime. V svojem delu sem se osredotočila na 

dejavnike, ki se pojavljajo v okviru dimenzij, ki jih zajema SiOK-ov vprašalnik in so opisane 

v naslednjem poglavju. Za te dimenzije sem se odločila zaradi dveh razlogov. V prvi vrsti 

menim, da dobro predstavljajo organizacijsko klimo. Drugi razlog pa je v tem, da mi izbira 

SiOK-ovega vprašalnika omogoča primerjavo dobljenih rezultatov s slovenskim povprečjem, 

s čimer dobi raziskava večjo izpovedno moč. 

1.3 Dimenzije organizacijske klime 

 

Za dimenzije organizacijske klime lahko označimo sestavine, ki tvorijo vzdušje v neki 

organizaciji. Različni avtorji različno opredeljujejo ključne dimenzije organizacijske klime, 

vsem pa je skupno to, da poudarjajo, da je organizacijska klima vedno prisotna v vseh svojih 

dimenzijah in jih zato ni potrebno posebej iskati. Je pa možno, da so nekatere dimenzije 

izrazitejše in bolj razvite od ostalih. 

 

Ker sem v empiričnem delu diplomske naloge uporabila vprašalnik projekta SiOK, bom tudi 

dimenzije organizacijske klime naštela po SiOK-u. Te so: 

 Odnos do kakovosti, 
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 Motivacija in zavzetost, 

 Inovativnost, iniciativnost, 

 Vodenje,  

 Pripadnost organizaciji, 

 Organiziranost, 

 Strokovna usposobljenost in učenje, 

 Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, 

 Notranje komuniciranje in informiranje 

 Notranji odnosi, 

 Nagrajevanje, 

 Razvoj kariere. 

 

Odnos do kakovosti 

 

Kakovost izdelkov je danes absolutna potreba za vsakega proizvajalca, ki hoče biti s svojimi 

izdelki prisoten in konkurenčen na trgu. Kakovost ter obseg varnosti in zanesljivosti sistemov 

določamo na podlagi zakonov, tehničnih predpisov in norm (Polajnar, Buchmeister & Leber, 

2001, str. 82 -85). Zupanova (2001, str. 35) razlaga, da danes obstaja veliko število 

programov, ki poskušajo zagotoviti nenehne izboljšave delovnih procesov in čim večje in 

standardne kakovosti svojih izdelkov. Eden izmed njih je program celovitega obvladovanja 

kakovosti oziroma program TQM (total quality management). Potrdila o kakovosti izdajajo 

tudi različne mednarodne organizacije, z vzpostavljanjem različnih standardov kakovosti, med 

katerimi so dobro poznani standardi ISO. Pri vseh programih igrajo ključno vlogo zaposleni, 

saj le ti najbolj prispevajo k zagotavljanju ustrezne kakovosti in odpravljanju napak. 

 

Motivacija in zavzetost 

 

Ljudje delujejo zaradi zadovoljevanja svojih potreb ali potreb bližnjih. Potreba po hrani in 

pijači, lakot in žeja, prav tako pa tudi druge potrebe, ki jih bomo spoznali, povzročijo v 

človeku napetost željo, potrebo po delovanju za zadovoljitev potrebe. Delovanje se kaže kot 

iskanje sredstva, s katerim bo potreba zadovoljena. Z iskanjem sredstva za zadovoljitev 

potrebe razumemo predvsem delo. Nezadovoljena potreba sproži delovanje človeka za 

pridobitev sredstva za zadovoljitev potrebe. Pridobitev sredstva je cilj delovanja. Hotenje po 

delovanju, usmerjeno v zadovoljitev potrebe ali izpolnitev cilja, je motiv. Motivirano 

delovanje je usmerjeno delovanje. Motivacija ali motiviranje, gledano zlasti z vidika 

managerjev, je zbujanje potreb ali pa zavesti o potrebi od sočasnem nakazovanju možnih 

rešitev za njihovo zadovoljitev (Rozman, Kovač & Koletnik, 1993, str. 236). 

 

Motivacija je vprašanje, s katerim se ubadajo v vsakem podjetju, najsi bo veliko ali majhno. 

Pomembno je, da zna podjetje odkriti, kaj delavcem najbolj ustreza in v čem so njihovi 

delavci najboljši, saj so motivirani zaposleni bolj učinkoviti, imajo višjo storilnost, dosegajo 

višjo stopnjo prisotnosti, njihovo delo je bolj kakovostno in so tudi bolj pripravljeni 
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sodelovati ter sprejemati spremembe. Nič manj pomembno pa ni, da znamo privabiti v 

podjetje najsposobnejše strokovnjake in jih s primernim motivacijskim sistemom tudi 

obdržati. Res je, da motivacija pri zaposlenih niha in da je vzpostavljanje motivacije nenehen 

proces (Babušek – Medič, 2004). 

 

Inovativnost in iniciativnost 

 

Osnova za inovacijo je invencija. To je vsaka nova zamisel, ki obeta korist. Inovacija iz nje 

nastane, ko jo kdo razvije do popolne uporabnosti in ko jo poleg tega odjemalci sprejmejo, 

kupijo in uporabijo ter omogočijo avtorju, izdelovalcu ali prodajalcu zaslužek, ker jo štejejo 

za koristno. Svetovna organizacija za intelektualno lastnino deli inovacije na tržne in 

vsebinske. Tržne so tiste rešitve, katere kupci priznavajo ali odkupijo, ker jim pomenijo 

novost ali izboljševanje rezultatov, vsebinske pa tiste rešitve, ki z uporabo prinašajo dobiček 

ali boljši ekonomski rezultat (Rebernik, 1990, str. 110). 

 

Vodenje 

 

Vodenje se v ožjem smislu nanaša na ljudi, se pravi, kako jih usmerjati, motivirati, vplivati 

nanje, da bi naloge izvrševali čim bolje, ob čim manjšem potrošku energije in s čim večjim 

osebnim zadovoljstvom. Namen vodenja je oblikovati vedenje posameznika ali skupine pri 

doseganju delovnih, organizacijskih ciljev. V okviru vodenja prihaja velikokrat v poštev tudi 

svetovanje, informiranje, inštruiranje, ocenjevanje in razvoj sodelavcev. Pri tem so pomembni 

tudi vzdušje, odnosi, kultura dela in vedenje v organizaciji (Možina, 1994, str. 4). 

 

Pripadnost organizaciji 

 

Dokler ni globoke zavesti medsebojne življenjske povezanosti celotne družbe, dokler gredo 

interesi delodajalca in delojemalca narazen ali celo v nasprotujoči si smeri, tako dolgo so vsi 

poskusi izboljšanja, vsa še tako tankočutna psihologija ravnanja s človeškimi viri pa tudi vse 

socialne uredbe in predpisi, ki bi iz teh teženj nastali, brez uspeha (Trstenjak, 1974, str. 472). 

 

Organiziranost 

 

Vsako podjetje poskuša poskrbeti za kar najboljše organiziranje dela in procesov, da bi 

organizacija lahko kar najlažje dosegla in presegla svoje cilje. Skupne naloge in cilje podjetja 

lastniki dajejo v izvedbo glavnemu managerju, ta pa svojih nalog in dolžnosti ne opravlja 

sam, marveč jih nalaga drugim, ki so mu podrejeni. Nanje prenaša zadolžitve in odgovornosti, 

prenesti pa mora tudi možnost, pravico, moč ali oblast, da bodo svojo nalogo lahko izvedli. 

Moč, povezana z delovno nalogo, izbirajoča iz položaja v podjetju, je avtoriteta. V vsaki 

organizaciji pa mora obstajati neko sorazmerje med dolžnostjo, odgovornostjo in avtoriteto. S 

prenosom le-te na podrejene managerje pa se začenja proces delegiranja, ki se nadaljuje vse 
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do izvedbenih delavcev. S tem se tvorijo razmerja, znana kot hierarhija (Rozman, Kovač & 

Koletnik, 1993, str. 135).  

 

Strokovna usposobljenost in učenje 

 

Management se vedno bolj zaveda, da je stalno izobraževanje in usposabljanje delavcev eden 

od najboljših načinov ustvarjanja konkurenčne prednosti in borbe s konkurenco za 

naklonjenost in zaupanje potrošnikov. To spoznanje je rezultat velikih in hitrih sprememb v 

zunanjem in notranjem okolju današnjih podjetij, ki znanje, nenehne novosti in učenje novega 

postavljajo v prvi plan ekonomskega razvoja. To velja tako za podjetja kot družbo v celoti 

(Bahtijević - Šiber, 1999, str. 717). 

 

Poznavanje poslanstva in vizije 

 

Vizije je idealizirana, želena slika podjetja v prihodnosti. Njen namen je prikazati uresničljive 

sanje na eni strani, po drugi strani pa mora motivirati zaposlene v podjetju, da se bodo trudili 

za uresničitev teh sanj. Poslanstvo podjetja določa bistvo poslovanja podjetja, obravnava 

temeljna prepričanja, vrednote in prihodnost poslovanja tako, da loči podjetje od vseh drugih. 

Poslanstvo določa razpoloženje, kulturo poslovanja in omogoča identifikacijo zaposlenih z 

organizacijo (Rozman et al., 1993, 128-135). 

 

Notranje komuniciranje in informiranje 

 

Notranje komuniciranje in informiranje pomaga zaposlenim razumeti poslovanje organizacije 

ter pomaga zaposlenim spoznati, kako bi lahko sami doprinesli k večjemu uspehu 

organizacije. Zato je nujno, da so zaposleni seznanjeni z načrti, politiko in cilji organizacije 

(Rozman, 2000, str. 25). 

 

Vodstva uspešnih podjetij se zavedajo pomena dobre komunikacije z zaposlenimi in pretoka 

informacij. Vendar je pogoj za uspešno opravljeno delo pravočasnost in točnost informacij. S 

tem se povečajo možnosti pravilnega odločanja in ne vplivajo le na delo, temveč tudi na 

razmišljanje zaposlenih. Kadar vsi v podjetju poznajo poslovne rezultate in značilnosti 

konkurenčnega poslovnega okolja, bolje dojemajo poslovno stvarnost in se zato zavedajo, 

kako določene dejavnosti prispevajo h konkurenčnosti in dolgoročnemu uspehu (Zupan, 2001, 

str. 68). 

 

Notranji odnosi 

 

Notranji  oziroma medosebni odnosi v podjetju so, glede na pomembnost za zadovoljstvo 

zaposlenih v organizaciji, eni izmed najpomembnejših dejavnikov. Normalni notranji odnosi 

so odvisni od stopnje razvitosti demokracije, od delovne in kulturne ravni in od osebnosti 
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posameznikov oziroma članov organizacije. Zlasti pomembno je ustvarjati odnose 

sodelovanja v organizaciji (Možina, 2002, str. 23). 

 

V sodobnem času preživijo zaposleni več kot tretjino svojega časa na delovnem mestu, zato je 

želja vsakega, da bi opravljal svoje delo v organizaciji, kjer bi se med delovnim časom kar se 

da najbolje počutil. Pomemben del k dobremu počutju prispevajo dobri medsebojni odnosi 

med zaposlenimi. Če so ti odnosi pozitivni, tedaj se oblikuje ugodno in prijateljsko vzdušje. 

Ljudje se med seboj dobro razumejo, so zadovoljni in s tem tudi višje produktivni in 

prispevajo več k razvoju organizacije. Po drugi strani, če so odnosi med zaposlenimi 

negativni, se poraja napeto vzdušje, nezadovoljstvo, konflikti in posledično nižja 

produktivnost (Jurman, 1985, str. 203). 

 

Nagrajevanje 

 

Delodajalci, to so lastniki podjetij oziroma managerji kot njihovi zastopniki, obravnavajo 

plače in nagrajevanje predvsem z vidika nadzora stroškov dela in motivacijskih dejavnikov, ki 

naj bi kratkoročno prispevali k večji učinkovitosti, dolgoročno pa k doseganju ciljev in k 

strategiji podjetja. Na drugi strani zaposleni plačo in nagrajevanje vidijo predvsem kot 

povračilo oziroma plačilo za vloženi trud, hkrati pa tudi za priznanje za njihove dosežke, 

znanje in sposobnost (Možina, 2002). 

 

Sistemi plač in nagrajevanja so procesi, ki prevajajo strateške poslovne cilje v delo. Z njimi 

podjetje opredeli, kako bo zaposlene spodbujalo k določenemu načinu vedenja in dela. So tudi 

del zaposlitvene pogodbe in določajo naravo odnosov med delavci in delodajalci. Če so 

učinkoviti, niso samo orodje za razdeljevanje denarja med zaposlene, temveč odražajo 

prispevke zaposlenih in gradijo privrženost podjetju. Delavci si namreč želijo takšen sistem 

plač in nagrajevanja, ki bi jim omogočal dober zaslužek za dobro delo ter tako prispeval k 

zviševanju njihove življenjske ravni in povečanju kakovosti življenja. Poleg tega plače in 

nagrade razumejo kot nadomestilo za vložen trud in kot priznanje prispevka vsakega 

posameznika k poslovanju podjetja. Zaposleni seveda neposredno občutijo vsako spremembo 

v sistemih plačevanja in ustrezno prilagodijo svoje vedenje. Zato so plače in nagrajevanje tudi 

pomemben motivacijski dejavnik, ki jih spodbuja k boljšemu delu (Zupan, 2001, str. 118). 

 

Razvoj kariere 

 

Po mnenju Rozmana, Kovača in Koletnika (1993, str. 199-200) razvoj kariere zagotavlja, da 

so potrebna znanja na voljo, pomaga pridobiti in zadržati sposobne ljudi, zagotavlja 

sposobnim zaposlenim rast in razvoj ter znižuje frustracije zaposlenih. 

 

Sistematičen razvoj karier omogoča določanje ključnih kompetenc posameznikov, ki podjetju 

omogočajo doseganje večje konkurenčne prednosti, zaposlenim pa odkrivanje že izraženih 

sposobnosti in tistih, ki jih za doseganje ciljev še potrebujemo (Gorišek, 2001, str. 12). 
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1.4 Organizacijska klima in sorodni pojmi 

 

Organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, motivacija oziroma 

zavzetost zaposlenih so pojmi, ki se med seboj tesno prepletajo v tolikšni meri, da lahko pride 

do zamenjave med njimi. To poglavje je namenjeno pojasnitvi podobnosti, razlik ter povezav 

med posameznimi pojmi in organizacijsko klimo. 

1.4.1 Organizacijska klima in organizacijska kultura 

 

Organizacijska kultura je (Kavčič, 1991, str. 132): 

 Sistem vrednot, prepričanj, temeljnih stališč in tako dalje, ki so značilna za določeno 

skupino ali organizacijo in jo ločujejo od drugih skupin ali organizacij; 

 Enotna interpretativna shema, ki članov skupine ali organizacije služi za dojemanje, 

razlaganje in pojasnjevanje dogajanj v organizaciji ali okolju; 

 Celota posebnih lastnosti skupine ali organizacije, ki jo razlikuje od drugih skupin ali 

organizacij. 

 

Kultura je v organizaciji vedno slabo vidna in tudi težko razpoznavna ter neredko celo 

prikrita. Klima je na drugi strani hitro razpoznavna, dobro vidna in jo je praktično nemogoče 

prikriti ali izkazovati v drugi obliki. Posledično je kulturo težje meriti in je pogosteje predmet 

manipuliranja, medtem ko je merjenje klime relativno enostavno in je z njo nemogoče 

neopazno manipulirati. Zato je pri kulturi težko proučevati vpliv različnih ukrepov na njeno 

spreminjanje, medtem ko pri klimi s tem nimamo težav. Vzporedno je kultura bistveno manj 

dovzetna za razne ukrepe kot pa klima. Kultura organizacije je vezana na preteklost in 

usmerjena v prihodnost. Glede na to, da preteklega stanja ne moremo spreminjati, na 

prihodnost pa ne moremo vplivati v celoti, je spreminjanje kulture izjemno težavno in 

dolgotrajno. Upravljanje klime je, na drugi strani, zaradi vezanosti izključno na sedanje 

stanje, vedno pogojeno zgolj s spremembo trenutnega stanja in aktualnih pogojev. Praksa je 

zato tudi polna primerov neuspešnih poskusov spreminjanja kulture, saj gre največkrat za 

prenizko stopnjo vztrajnosti pri spreminjanju in vzporedno za neupoštevanje dejstva, da 

organizacijske kulture prav nikoli ni mogoče popolnoma spremeniti. Klima je zaradi svoje 

hitre odzivnosti posledično enostavneje in hitreje spremenljiva ter jo je vedno mogoče tudi v 

celoti spremeniti. Lastnost vezanosti organizacijske klime zlasti na procese in postopke, nam 

omogoča lažje upravljanje, saj je procese in postopke mogoče hitreje spreminjati kot pa na 

primer celoten sistem, na katerega pa je vezana kultura. Večja lokalna usmerjenost klime nam 

omogoča njeno parcialno upravljanje s spreminjanjem posameznih mikroklim v organizaciji, 

medtem ko pri globalni usmerjenosti kulture to ni mogoče (Mihalič, 2007, str. 13-14). 

 

Za raziskovanje organizacijske kulture se uporablja kvalitativna metodologija (analiza jezika, 

obredov, mitov itd.). Pojem klime je bolj analitičen, usmerjen v opisovanje sedanjega stanja 

in izkoriščanja kvantitativnih metodologij raziskovanja (vprašalniki). Stična točka pojmov 

kultura in klima je po Konrad v tem, da skušata razlagati določenost človekovega vedenja v 
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organizaciji. Zanimata se za posledice vplivov organizacije na vedenje njenih članov 

(Lipičnik, 1998, str. 73). 

1.4.2 Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih 

 

Zadovoljstvo je odvisno od vsakega posameznika, od njegovih potreb in pričakovanj ter 

okolja, v katerem dela. Zadovoljstvo pri delu je pozitivna čustvena reakcija na 

posameznikovo doživljanje njegovega dela. Gre za notranje dojemanje, kako posameznik 

zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednotami (Zupan, 2001, str. 104). 

 

Povezanost med organizacijsko klimo in zadovoljstvom posameznika je preprosta. Zaposleni 

bo toliko bolj zadovoljen, kolikor bolj bo klima zanj ustrezna in toliko bolj nezadovoljen, 

kolikor manj bo klima zanj ustrezna. To primerjanje in ocenjevanje ustreznosti obstoječe 

klime glede na lastne potrebe, želje in zahteve, vsak zaposleni izvaja neprestano in 

najpogosteje nezavedno. V tistih primerih, ko posameznik oceni oziroma meni, da mu klima 

ustreza, je zadovoljen. Problem se pojavi, ko posameznik oceni, da mu klima ne ustreza in 

postane nezadovoljen. V slednjem primeru pa lahko bodisi pride do aktiviranja z željo po 

spreminjanju kulture in klime v organizaciji, bodisi do spremembe in prilagoditve lastnih 

želja, potreb in zahtev, ali pa do umika s pasivnim delovanjem in odklonilnim vedenjem 

zaposlenega (Mihalič, 2007, str. 100). 

 

Schneider (1990, str. 303 – 304) trdi, da lahko, če primerjamo pojma organizacijska klima in 

zadovoljstvo, ugotovimo, da zadovoljstvo zaposlenih obravnava različne vidike dela, kot so 

varnost zaposlitve, višina plač in drugih denarnih nagrad, odnosi med sodelavci ter razmerja 

med sodelavci in njihovimi nadrejenimi, kar je skladno z dimenzijami klime v organizaciji. 

Lahko bi rekli, da so vzroki za zadovoljstvo zaposlenih povezani z dimenzijami klime. Tak 

primer je lahko nagrajevanje. Če nagrajevanje temelji na delovni uspešnosti zaposlenih in 

daje zaposlenim občutek enakosti, vodi k zadovoljstvu. Opozarja pa tudi, da vse dimenzije 

klim niso vedno povezane z zadovoljstvom. Za primer navaja ciljno usmerjenost, ki lahko po 

eni strani zmanjšuje nejasnosti, po drugi strani pa tudi zmanjšuje samostojnost zaposlenih, kar 

lahko povzroči njihovo nezadovoljstvo. 

 

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih sta torej sicer dva različna pojma, ki se 

prepletata, povezujeta in vplivata drug na drugega.  

1.4.3 Organizacijska klima in motiviranost zaposlenih  

 

Delovanje, ki je usmerjeno k vnaprej zamišljenemu cilju, z uresničitvijo katerega je mogoče 

zadovoljiti kakšno potrebo, je motivirano delovanje. Motiv je razlog, da človek deluje. Motiv 

torej na nek način povezuje potrebe in cilje in s tem pojasnjuje človekovo delovanje. Motivi 

so hotenja, ki se porajajo v človekovi notranjosti in na podlagi njegovih potreb, in ki njegovo 

delovanje usmerjajo. Zbujanja le-teh imenujemo motivacija. Raziskovalci jo opredeljujejo kot 

nagnjenost k določenim načinom delovanja za zadovoljevanje potreb, ki predstavljajo 
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spremenljivo stanje v organizmu, sprožajoč napetost. Nekateri avtorji vidijo motivacijo kot 

zaznani nagib delovati v določeni smeri z namenom uresničevanja določenega cilja (Lipovec, 

1987, str. 109).  

 

Motivacija zaposlenih se v odnosu do organizacijske klime pojavlja podobno kot zadovoljstvo 

zaposlenih v odnosu do organizacijske klime. Gre za dva različna pojma, ki sta soodvisna, 

vplivata drug na drugega in se močno prepletata.  

 

Namen tega poglavja ni razpravljati o različnih motivacijskih teorijah, temveč poudariti, da 

ustrezna organizacijska klima motivira zaposlene k boljšemu delovanju, kar ima v končni fazi 

določen prispevek k poslovni uspešnosti.  

 

Danes ni več dvomov o tem, ali naj zaposlene motiviramo ali ne. Motiviranje je nujno in brez 

motiviranja in stimuliranja sodelavcev ni uspešnega vodenja. Brez uspešnega vodenja ni 

uspešnih zaposlenih in brez uspešnih ljudi ni uspešne organizacije. Zato je motiviranje 

sodelavcev tako zelo pomembno in zato mora biti izvajanje motiviranja ena izmed prioritetnih 

nalog in odgovornost vsakega vodje. Zaposlene motiviramo in stimuliramo z namenom, da 

bodo uspešnejši in učinkovitejši pri svojem delu in da bo posledično uspešnejša tudi 

organizacija kot celota. To pomeni, da ljudi motiviramo zato, da bodo lažje in bolje opravljali 

svoja dela in naloge, da bodo bolje izkoristili svoja znanja, izkušnje, veščine in druge 

kompetence, da bodo dosegali zastavljene cilje, bolje razvijali lastne potenciale in dosegali 

stalen razvoje ter rast. Zaposleni morajo biti motivirani že zato, da bodo sploh pripravljeni 

delati, se učiti, inovirati, ustvarjati, se razvijati, raziskovati, rasti in podobno. Organizacija je 

namreč uspešna le toliko, kolikor so uspešni ljudje, ki delajo v njej. In če ti ljudje niso 

motivirani, potem ne bodo uspešni in zato tudi celotna organizacija ne bo uspešna. 

Organizacija so ljudje in uspešne organizacije ni brez motiviranih zaposlenih. Motivirani 

zaposleni so namreč pogonska sila vsake organizacije. Posameznik, ki mu za opravljanje dela 

ali naloge manjkajo znanja, veščine, sredstva in podobno, vendar je motiviran, bo lahko 

dosegel zelo veliko in ob visoki motiviranosti celo nepričakovane rezultate. Nasprotno pa 

nekdo, ki je za delo visoko usposobljen in kompetenten, kljub temu ne bo prav veliko dosegel, 

če ne bo motiviran (Mihalič, 2010, str. 4 – 8). 

1.4.4 Povezava med pojmi organizacijska klima, organizacijska kultura in zadovoljstvo 

zaposlenih 

 

Povezavo med organizacijsko klimo, kulturo in zadovoljstvom zaposlenih lahko najlažje 

prikažemo s pomočjo Slike 2. Iz nje izhaja, da tako družbena kot organizacijska kultura 

vplivata na ravnanje z ljudmi pri delu, ki vpliva na klimo v organizaciji. Organizacijska klima 

pa naprej vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 
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Slika 2: Model organizacijske kulture, organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 

 

 

 

 

 

 

Vir: Schneider, Organizational climate and culture ,1990, str 289. 

 

Ravnanje z ljudmi pri delu vpliva na organizacijsko klimo. Klima se nanaša na to, kako 

zaposleni v organizaciji interpretirajo delovno okolje. Preko klime se zrcalijo individualne 

lastnosti zaposlenih na eni strani in na drugi strani tudi lastnosti organizacije kot celote. 

Interpretacija je torej do neke mere odvisna od posameznika, vendar skupni delovni pogoji 

vplivajo na oblikovanje podobnih zaznav, ki jih imajo zaposleni v podjetju. Zaposlovanje, 

nagrajevanje, kadrovanje, spodbujanje itd. so dejavniki ravnanja z ljudmi pri delu, ki vplivajo 

na način, kako zaposleni interpretirajo delovno okolje oziroma organizacijsko klimo, kar 

nadalje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih (Schneider, 1990, str. 282-307). 

1.5 Organizacijska klima in uspešnost podjetja 

 

Uspešnost podjetja je ključnega pomena za njegovo preživetje, zato je potrebno vzrokom 

uspešnosti posvečati veliko pozornosti. Organizacijska klima je eden ključnih dejavnikov, ki 

vpliva na počutje in vedenje zaposlenih, zato vzpodbujanje ustrezne organizacijske klime 

hkrati predstavlja tudi vzpodbudo k uspešnosti. 

 

Človek preživi velik del življenja na delovnem mestu v določeni organizaciji, zato je od 

vzdušja oziroma klime odvisna njegova motiviranost in zavzetost za delo. Posledice dobre 

organizacijske klime in visoke delovne morale so ugodne. Ustvarjajo ozračje enotnosti, 

pripadnosti in dobre volje med zaposlenimi, ki je privlačna za dobre delavce in se pozitivno 

odraža tudi v razmerju s strankami (Lipovec, 1987, str. 302). 

 

Delovno vzdušje je pogojeno s stopnjo zadovoljnosti potreb članov organizacije, ki izvira iz 

zadovoljstva pri delu in odnosov med člani organizacije, ustvarja videz koordiniranosti 

zaposlenih, ki so pripravljeni premagovati težave in ustvarjati boljše rezultate pri delu 

(Rozman, 2000, str. 68). 

 

Day in Bedeian (1991, str. 595) sta ugotovila, da se učinkovitost dejansko povezuje z 

organizacijsko klimo, da se osebnost zaposlenih povezuje z učinkovitostjo znotraj podjetja, ne 

pa tudi med podjetji. Predpostavila sta, da organizacijska klima skupaj z osebnostnimi 

lastnostmi vpliva na učinkovitost posameznika. Izkazalo se je, da je organizacijska klima 

dejansko pomembna determinanta učinkovitosti, saj se ob klimi, ki jo zaposleni dojemajo kot 

pozitivno, visoko delovno orientirani zaposleni (zanesljivi, marljivi, sposobni, natančni) 

veliko bolj učinkoviti kot nizko delovno orientirani zaposleni.  

Družbena 

kultura 

Organizacijska 

kultura 

 

 

Ravnanje z 

ljudmi pri delu 

 

 

Klima v 

organizaciji 

 

 

Zadovoljstvo 

zaposlenih 
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Adizes (1996, str. 268) meni, da klima v organizaciji pomembno vpliva na uspešnost 

poslovanja. Ljudje, ki skupaj delajo in med katerimi vlada vzajemno zaupanje in spoštovanje, 

bodo namreč dosegli dobre rezultate, njihova storilnost bo višja. To pa prinaša podjetju ugled, 

ki se kaže v pozitivnem poslovanju in dobičku. 

2 Preučevanje in spreminjanje organizacijske klime 

 

Organizacijska klima pomembno vpliva na uspešnost podjetja. Iz tega sledi nujnost 

preučevanja le-te. Po Lipičniku (1998, str. 75) preučiti klimo pomeni ugotoviti njene značilne 

dimenzije, vzroke za njen nastanek in posledice, ki jih ima na vedenje ljudi oziroma uporabo 

njihovih zmožnosti. Pri preučevanju klime se srečujemo z določenimi posebnostmi. Klime ni 

treba iskati, ker ta zmeraj je. Tudi ni treba ugotavljati, katere dimenzije klime so prisotne in 

katere ne. Vse dimenzije, ki odražajo organizacijsko klimo, so zmeraj prisotne. Vprašanje je 

le, katere nas zanimajo. Pred preučevanjem klime moramo torej najprej razmisliti o 

dimenzijah klime, ki se izražajo v vedenju ljudi.  

 

Po Gilmerju (1969, str. 76-77) lahko organizacijsko klimo merimo na tri glavne načine: 

 Neformalni opisi – vsebujejo osebne sodbe o delovanju organizacije in o reakcijah 

zaposlenih. Podatki so dobljeni na osnovi opazovanje, zapiskov, okrožnic in so zelo 

subjektivne narave, kljub temu pa ponujajo osnovno informacijo o klimi v organizaciji. 

 Sistematično zbiranje opažanj ljudi znotraj organizacije – Ta način temelji na tem, 

kako posameznik zaznava organizacijo in vlogo, ki jo igra v njej. Ta zaznava pa je odvisna 

od preteklih izkušenj posameznika, od okolja, iz katerega izhaja, iz njegovega načina 

doživljanja. Tudi v tem primeru so podatki precej subjektivni.  

 Vprašalniki – najmanj subjektivni način merjenja organizacijske klime. Vprašalniki so 

sestavljeni iz različnih trditev, vprašani pa izrazi svoje doživljanje tako, da označi stopnjo 

strinjanja z navedeno trditvijo. 

 

Lipičnik (1998, str. 76–77) pravi, da je človekovo doživljanje in vedenje vselej rezultat 

usklajenega delovanja posameznika in situacije, v kateri je. Vedenja pri tem ne določajo le 

objektivne sestavine te situacije, temveč veliko bolj način, kako jo posameznik doživlja. 

Doživljanje situacije je osnovna postavka in vodilo pri preučevanju klime v konkretni 

organizaciji. Iz tega je moč sklepati, da je ugotavljanje klime na podlagi lastnega doživljanja 

situacije lahko precej nezanesljivo. Tem nevšečnostim se lahko izognemo z resnim 

preučevanjem organizacijske klime. Praksa je pokazala, da je najprimerneje, če v ta namen 

uporabljamo vprašalnike, v katerih so trditve, vprašani pa izraža svoje doživljanje tako, da 

označi stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo. Dobljene rezultate je treba ustrezno analizirati 

in predstavljajo dobro osnovo za razprave, v katerih se razčiščuje njihov pomen za poslovno 

politiko in alternative za praktično realizacijo sprememb.   
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Tehnologijo preučevanja klime z vprašalniki je Lipičnik (1998, str. 77-78) razdelil na 

naslednje korake: 

Pripravljalna dela – V sklopu pripravljalnih del skušamo ugotoviti potrebnost preučevanja 

klime, možnost financiranja, pripravljenost ljudi za sodelovanje, predvidevati uporabnost 

rezultatov, način zbiranja podatkov ipd. 

 

Sestava vprašalnika – Skupaj z vodstvom ali drugimi poznavalci razmer v organizaciji 

ugotovimo kritične točke (dimenzije) v organizacijski klimi, ki nas zanimajo in jih bomo 

uporabili pri oblikovanju vprašanj oziroma trditev. Praksa je pokazala, da je najbolje, če osebi 

ponudimo trditve, ki izražajo celo vrsto občutkov, od popolnega strinjanja do popolnega 

nestrinjanja. Priporočljivo je, da so trditve, ki zadevajo isto področje, razporejene po 

vprašalniku tako, da je mogoče preverjati skladnost odgovorov vprašanega. 

 

Zbiranje odgovorov – Ta korak je tehnično nezahteven. Anketiranci vpisujejo svoje 

odgovore, kot zahtevajo navodila. Težave nastanejo, če ne zaupamo dovolj tistemu, ki bo 

odgovore zbral oziroma analiziral. Preučevalec mora zato odstraniti vse ovire, da lahko 

anketirani svobodno izrazijo svoje doživljanje. Največkrat k temu pripomore že zagotovitev 

anonimnosti. 

 

Analiza odgovorov – Dobro je, če je vprašalnik tako pripravljen, da je mogoča tudi ustrezna 

statistična analiza, s pomočjo katere lahko registriramo značilne dimenzije klime. Zaželene so 

večdimenzionalne analize, čeprav najpreprostejši občutek za klimo dobimo že iz 

enodimenzionalnih odgovorov. 

Predstavitev rezultatov – Ker klimo sestavlja večinsko doživljanje situacij, in ne 

posameznikovo, bi lahko rekli, da se posameznik klimi še ni prilagodil ali pa tega zavestno 

noče, ker ve, da je ta klima škodljiva. Rezultati preučevanja klime so lahko precej drugačni, 

kot pa jih je naročnik raziskave pričakoval. To lahko pomeni, da je naročnik situacijo v 

organizaciji doživljal povsem drugače. Zato je potrebno biti pri predstavitvi rezultatov klime 

izredno previden. 

 

Načrtovanje akcij – Ugotavljanje klime ne more biti samo sebi namen. Zato je iz 

ugotovljene klime in ciljev, ki jih ima organizacija, treba presoditi, ali je način doživljanja in 

reagiranja ljudi ustrezen za njihovo doseganje, ali so cilji mogoče neustrezni ipd. 

 

Koristi merjenja organizacijske klime v organizaciji  

 

Raziskovanje organizacijske klime organizaciji koristi, saj poznavanje le-te omogoča boljše 

poznavanje organizacije, kar nudi prostor za pozitivne spremembe. Merjenje organizacijske 

klime po mnenju Altmana (2000, str. 31-32) prinaša določene koristi: 

 



16 
 

Vpletenost zaposlenih. Z merjenjem klime zaposlenim omogočimo, da so vpleteni v 

organizacijo na drugačen način, kot je to običajno in opisano v njihovih nalogah in 

zadolžitvah. Raziskave so pokazale, da so zaposleni, ki so bolj vpleteni v organizacijo, tudi 

bolj zadovoljni z delom, manj odsotni, bolj zvesti podjetju in tudi bolje opravljajo delo.  

 

Dobri delovni rezultati. V zadnjih desetletjih je mnogo raziskav potrdilo pomembnost 

povezave delovnega okolja in uspešnosti. Dokazan je pozitiven vpliv na motivacijo 

zaposlenih, zadovoljstvo z delom, učinkovitost pri delu in celo na produktivnost. Ugotovili so 

tudi, da organizacijska klima lahko vpliva na to, kako stranke zaznavajo kvaliteto proizvodov 

in storitev, ki jih podjetje ponuja. 

 

Vzpostavljanje komunikacije. V veliko podjetjih je težko komunicirati z večino zaposlenih. 

Novejši trendi organizacijskega prestrukturiranja in združevanja organizacij so privedla do 

tega, da so managerji postali odgovorni za večje število zaposlenih. Posledica tega je, da 

imajo managerji omejen čas za komunikacijo z zaposlenimi o dnevnih aktivnostih, še redkeje 

pa pride do pogovorov o zadovoljstvu zaposlenega z delovnih okoljem. Merjenje 

organizacijske klime tako omogoča, da managerji na učinkovit način zbirajo informacije, ki 

so zanje pomembne. 

 

Primerjava med organizacijami. S pomočjo merjenje organizacijske klime imajo 

organizacije možnost primerjave delovnega okolja z ostalimi podjetji na trgu, kar je 

pomembno predvsem pri določanju politike in usmeritvi podjetja. 

 

Proaktivno vodstvo. Merjenje organizacijske klime omogoča managerju, da bolj aktivno 

vodi zaposlene in upravlja z delovnim okoljem. Če se raziskave izvajajo redno, lahko vodstvo 

ugotavlja, na katerih področjih je bil narejen napredek in katera področja so kritična in bodo v 

bodoče potrebovala več pozornosti. 

Smisel dobre raziskave torej ni le, da ugotovimo stanje, gre tudi za to, da ugotovimo vzroke 

za določeno stanje ter pripravimo celovit in natančno usmerjen akcijski načrt ukrepov za 

izboljšave. Škodljivo bi se bilo lotiti raziskave, če za njo ne bi bilo resnega namena za uvedbo 

izboljšav. Raziskava med zaposlenimi avtomatično ustvarja pričakovanja potrebnih 

sprememb – in prav je tako, saj pridobitev zavzetosti zaposlenih za prispevanje k temu 

procesu omogoči dejanski uspeh. In če se potem določene aktivnosti ne začnejo, je skupen 

učinek lahko celo negativen. Pričakovanja so namreč dvignila energijo, akcije pa ni in to 

povzroči frustracijo. Ljudje so razočarani in v prihodnosti bo na tej podlagi le še težje 

vzpostaviti nujno potrebno zaupanje in privrženost (Cimerman et al., 2003, str. 140).  

2.1 Spreminjanje organizacijske klime  

 

Lipičnik (1998, str. 79 in 80) navaja, da klimo ugotavljamo zato, da bi ugotovitve lahko 

uporabili pri njenem spreminjanju. Spremeniti klimo pomeni spremeniti doživljanje določenih 
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bistvenih situacij tako, da pri delavcih izzovemo želeni način odzivanja, ki omogoča 

doseganje postavljenih ciljev. 

 

V praksi srečujemo večinoma nekaj načinov spreminjanja klime (Lipičnik, 1998, str. 75).  

 Nekontrolirano: Najpogostejše se klima spreminja nekontrolirano, nenadzorovano, sama 

od sebe, vendar ne tudi naključno. Gre za klimo, ki kasneje ponavadi ovira doseganje cilja 

in ki narekuje spremembe. Tovrstno spreminjanje klime lahko povzroča nešteto vplivov iz 

okolja, bližnjega in daljnega, ter nas v tistem trenutku zanima kot vsak moteč dejavnik pri 

realizaciji namer. 

 Z navodili in dekreti: Pri drugem načinu spreminjanja klime z navodili in dekreti 

skušamo uravnati vedenje posameznikov.  

 Neposredna akcija: Precej dimenzij klime ni mogoče reševati s predpisi, vsaj tistih 

poglavitnih ne, kjer prihajajo do izraza odnosi med ljudmi in odnosi vodja – delavec. 

Tovrstne dimenzije je mogoče spreminjati le z neposrednim delom, pojasnjevanjem, 

prepričevanjem in dokazovanjem. Tako so praviloma propadle vse organizacije, ki so s 

pravili in okrožnicami skušale urejati slabe medsebojne odnose. 

 

Z odpravo vzroka, ki povzroča določeno stanje – značilnost klime, bi stanje sicer spremenili, 

vendar to ni dovolj, da bi spremenili klimo. Novo dimenzijo morajo ljudje dojeti, čutiti, 

sprejeti in ji podrediti svoje vedenje. Novim pogojem se morajo ljudje prilagoditi, da bi novo 

dimenzijo lahko uvrstili med značilnosti določene klime in jo razglasili za njen sestavni del. 

To pa pomeni, da je treba za spreminjanje zmeraj vedno opraviti dve nalogi: spremeniti stanje 

določenega pojava in pripraviti ljudi za sprejemanje spremembe ter za ustrezno vedenje v 

skladu z njo. Ker je zadnja aktivnost največkrat izpuščena, smo prepričani, da ljudje težko 

sprejmejo kakršnekoli spremembe. To je samo deloma res, kajti ljudje težko takoj sprejemajo 

novosti. Proces pa je še daljši, če ljudi na spremembe ustrezno ne pripravimo. Proces priprave 

ljudi na spremenjene pogoje dela, na drugačno dojemanje pojavov in značilno vedenje lahko 

imenujemo proces ustvarjanja klime (Lipičnik, 1998, str. 75). 

 

Projekt SiOK  

 

Na spletnih straneh podjetja Biro Praxis d.o.o. sem zasledila opis projekta SiOK ki pravi, da 

je na pobudo nekaterih vidnih slovenskih podjetij v začetku leta 2001 skupina svetovalnih 

podjetij pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije pripravila projekt raziskovanja in 

spremljanja organizacijske klime v slovenskih organizacijah, poimenovan SiOK (slovenska 

organizacijska klima). Vodilna ideja projekta je primerjalno raziskovanje organizacijske 

klime in zadovoljstva zaposlenih z namenom povečevanja zavedanja o pomenu klime in 

spoznavanja ustreznih metod za njen razvoj. Temeljni principi delovanja so: primerljivost, 

periodičnost, kvantitativnost. Projekt je usklajen s potrebami članskih organizacij na eni strani 

in s standardi stroke na drugi strani. 
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O dejanskih koristih projekta SiOK bi znali največ povedati predvsem vodje in zaposleni v 

organizacijah, kjer se ta projekt izvaja. Nedvomno pa v tistih podjetjih, kjer so merjenje 

organizacijske klime izvajali v več zaporednih letih, omogoča primerjavo in spremljanje 

sprememb in trenda na področju klime po letih znotraj same organizacije, hkrati pa nudi 

možnost neposredne primerjave med organizacijami ter v končni fazi tudi s slovenskim 

povprečjem.  

3 Vodenje  

 

V diplomskem delu sem namenila eno poglavje tudi opredelitvi vodenja, saj sem predvidela, 

da ima vodja Bohinj Park EKO Hotela eno glavnih vlog pri oblikovanju organizacijske klime 

v združbi.  

3.1 Opredelitev vodenja 

 

Možina (1994, str. 4) podaja razmeroma kratko definicijo vodenja. Pravi, da se vodenje 

nanaša na ljudi – kako jih usmerjati, motivirati, nanje vplivati, da bi zadane naloge ob čim 

manjšem »potrošku« energije in s čim večjim osebnim zadovoljstvom čim bolje izvrševali. 

Namen vodenja je oblikovati vedenje posameznika, skupine pri doseganju delovnih in 

organizacijskih ciljev.  

 

Vodenje je vplivanje na ljudi, da bi dosegli cilje. Pri tej definiciji moramo vplivanje na ljudi 

razumeti v zelo splošni obliki, kot delegiranje nalog, spodbujanje in usmerjanje sodelavcev, 

dogovarjanje, preprečevanje in reševanje konfliktov, sporazumevanje, odločanje ipd. (Kovač, 

Mayer, &  Jesenko, 2004, str. 17). 

 

Pri funkciji vodenja je vsekakor pomemben tudi proces vodenja. Pri tem je nujno, da ima 

dober vodja določene dedne dispozicije. Vendar ga mora kljub talentiranosti, ki jo ima, 

vodenje zanimati in mora imeti ustrezno znanje. Naslednji dejavnik, ki ima pomembno vlogo, 

je vzgoja posameznika. Vsak posameznik lahko svojo dominantnost uveljavlja z agresivnostjo 

ali kooperativnostjo in tu je vloga vzgojiteljev odločilna. Od zanj pomembnih ljudi in od 

njega je odvisno, do kod se bo povzpel v življenju. Učenje je osnovni dejavnik razvoja vodje. 

Vodja mora nenehno eksperimentirati z novimi znanji in prijemi ter preverjati učinke v praksi 

(Mayer, 2003, str. 371–372).  

3.2 Vodja 

 

Vodja je v splošnem največkrat definiran kot nekdo, ki s svojim zgledom, nasveti usmerja in 

vodi sodelavce. Opredelitev vodje je v teoriji organizacij največkrat povezana z doseganjem 

ciljev. Delovanje vodij je tesno povezano s sposobnostjo, da navdušijo ljudi za delovanje na 

način, ki ga je definiral. To tudi pomeni, da ima zaznano ravnanje privržencev (sodelavcev) 

velik vpliv pri ocenjevanju uspešnosti vodje oziroma njegovega vodenja. Zmožnosti, ki naj bi 



19 
 

jih imel posamezni vodja za uspešno vodenje, je težko enoznačno opredeliti (tudi zaradi 

vpliva vodenih in posamezne situacije). Obstajajo različni poskusi opredelitve zmožnosti, ki 

naj bi jih posredoval vodja, da bi lahko zadovoljili potrebe doseganja ciljev delovne naloge, 

skupine in posameznika v skupini (Stare, 2006, str. 635-649). 

 

O uspešnem vodenju je bilo opravljenih mnogo raziskav in napisanih mnogo člankov, knjig in 

priročnikov. Vseeno pa rezultati raziskav niso povsem enoznačni, kar pomeni, da ne obstajajo 

točno določene lastnosti vodje, ki bi zagotavljale učinkovito in uspešno vodenje vedno in v 

vsaki situaciji. Spodaj navajam primer rezultata raziskave o lastnostih uspešnega vodje. 

 

Kovač, Mayer & Jesenko (2004, str. 185) opisujejo v Sloveniji izvedeno raziskavo o 

lastnostih uspešnih vodij. Njen namen je bil določiti in ovrednotiti tiste lastnosti, ki jih 

sodelavci najpogosteje pripisujejo uspešnim vodjem. V skupini je bilo 212 mladih 

strokovnjakov iz 12 večjih uspešnih slovenskih industrijskih organizacij, ki bodo ali so že 

vodje. Vsakdo je napisal lastnosti, ki naj bi jih imel po njegovem osebnem mnenju in 

izkušnjah uspešen vodja. Te lastnosti so: 

 Motiviranje (navdušenje za delo; ustvarjanje dobrega vzdušja; nagrajevanje uspešnosti), 

 Poštenost (ravnanje po vesti; težnja po dobrem; pravičnost; spoštovanje dogovora; 

iskrenost), 

 Organiziranje (učinkovita izraba in koordinacija virov za optimalno doseganje delovnih 

ciljev), 

 Poslušanje (zagotavljanje svobode izražanja; upoštevanje problemov, stališč, zamisli 

sodelavcev), 

 Odgovornost (skrb za rezultate dela, lastno ravnanje, ravnanje sodelavcev in 

sankcioniranje), 

 Odločnost (pogumno, tvegano, hitro odločanje; samozavestno, jasno izražanje volje, 

mnenja), 

 Energija (aktivnost; samoiniciativnost; vztrajanje do izpolnitve nalog; dominantnost; 

karizma), 

 Razgledanost (preraščanje ozke strokovnosti; večdisciplinarno znanje; svetovljanstvo), 

 Samokritičnost (poznavanje sebe; priznavanje svojih pomanjkljivosti in napak; osebna 

merila), 

 Moderiranje (spodbujanje dvoma in kritike v debati; obvladovanje časa in čustev; 

strpnost), 

 Izrazna moč (lahkotnost izražanja; zanimivost; razumljivost; prepričljivost; vplivnost), 

 Ustvarjalnost (izvirnost; domišljija; duhovitost; uresničitev novih zamisli; 

nekonformnost), 

 Sposobnost (hitrost in ustreznost razumevanja, sklepanja; uspešnost pri reševanju 

problemov), 

 Duhovitost (ustvarjalno izražanje usmerjanje k pozitivnemu, k humorju, iz krize k 

priložnosti). 
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3.4 Osnovni načini vodenja 

 

Način vodenja izhaja iz osnovne ideje, kako ljudi pripraviti do čim boljšega dela. Načinov 

vodenja je skoraj toliko, kot je kombinacij različnih vodij in različnih okoliščin, saj v praksi 

težko naletimo na ponavljajoče se situacije, še manj pa na enake ljudi. Kljub temu so se zaradi 

večje sistematičnosti proučevanja uveljavili določeni pojmi, ki ponazarjajo osnovne načine 

vodenja.  

 

Avtokratsko (avtoritativno ali avtoritarno) vodenje 

 

Pri avtokratskem vodenju je delovanje vodje usmerjeno izključno na utrjevanje lastnega 

položaja prek hierarhičnega položaja v organizaciji. Odločitve sprejema sam in proces 

odločanja je centraliziran. Na podrejene vpliva prek posredovanja nalog v obliki ukazov. 

Povratna informacija poteka izključno v povezavi z nadzorom izvajanja ukazov. Vsako 

sodelovanje podrejenih pri postavljanju ciljev in iskanju poti za njihovo uresničitev je 

nezaželeno. Izvajanje nalog je omejeno zgolj na izpolnjevanje dobljenih nalog in na poročanje 

o doseženih rezultatih. Vsaka samostojnost in samoiniciativnost moti, zato ni skladna z 

avtoritativnim načinom vodenja (Rozman et al. 1993, str. 206). 

 

Demokratično vodenje 

 

Drugi primer vodenja je znan kot participativni stil vodenja, ki ustreza demokratičnemu 

vodenju. Praticipacijo v pomenu stila vodenja razumemo kot sodelovanje podrejenih pri 

odločitvah, ki so z njimi povezane. Cilj participativnega stila vodenja je povečanje 

učinkovitosti poslovanja s pomočjo povečanega poistovetenja posameznikov s cilji podjetja in 

povečevanjem njihovega vpliva tako na doseganje cilja podjetja kot doseganje lastnih ciljev. 

Značilnost tega stila vodenja je, da se tudi vodja trudi za vključevanje svojih podrejenih v 

proces odločanja. Ker to s samo statusno avtoriteto ni mogoče, se vodja pri participativnem 

načinu poslužuje tudi strokovne avtoritete in osebne karizme. Na ta način motivira svoje 

podrejene. Del svoje statusne avtoritete pretvori v strokovno in s pomočjo osebnostne 

prepričljivosti pridobi podrejene za postavljene cilje. Odločitev ne sprejema sam, temveč s 

pomočjo aktivnega sodelovanje vseh podrejenih. Nadzor je usmerjen predvsem v 

usposabljanje skupine kot tima. Kot statusna avtoriteta ostaja vodji določanje okvirov, v 

katerih se posamezne odločitve sprejemajo, in odgovornost za sprejete odločitve. V 

primerjavi z avtoritativnim načinom vodenja je participativni stil veliko zahtevnejši (Rozman 

et al. 1993, str 206-207). 

 

Avtokratsko in demokratično vodenje predstavljata dve skrajni možnosti vodenja. Med njima 

pa se nahaja vrsta vmesnih možnosti vodenja, kar prikazuje Slika 3. 
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Slika 3: Kontinuum avtokratsko – demokratičnega vodenja 

AVTOKRACIJA          DEMOKRACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Tannenbaum R. & Schmidt W. v Rozman et al., Management, 1993. str. 205 

3.5 Vpliv vodje na oblikovanje organizacijske klime 

 

Možina navaja (1990, str. 50), da vedenje vodilnih v organizaciji pomembno vpliva na 

organizacijsko vzdušje, ki ga lahko pojmujemo kot integracijski koncept v vedenju 

organizacije, kar je prikazano v Sliki 4. 
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Slika 4: Organizacijska klima kot integracijski koncept v vedenju organizacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Dubrin v Možina, Vodenje podjetja, 1990, str. 51. 

 

Vodja ima s svojim specifičnim položajem velik vpliv na oblikovanje in spreminjanje 

organizacijske klime. S svojim načinom vodenja in zgledom usmerja zaposlene. To pomeni, 

da lahko vpliva na pojav ali vzrok, ki povzroča določeno stanje, in na ljudi. Oboje je težko, 

saj ljudje neradi sprejemajo spremembe, še manj se sami spreminjajo (če je to sploh mogoče). 

Najpomembnejše orodje in hkrati najučinkovitejši način oblikovanja in spreminjanja klime s 

strani vodje je osebni zgled, s katerim vodja prikaže želeni način ravnanja, pod pogojem, da je 

med njim in njegovimi sodelavci zgrajen sistem zaupanja. (Cvetko, 2002, str. 17-19). 

 

Nasploh je zaupanje ena najpomembnejših sestavin vodenja, ki jo je mogoče doseči le z 

izpolnitvijo določenih pogojev. Z njimi se je ukvarjala Simonsenova (1997, str. 162): 

 Poštenost – je osnovni gradnik odnosov v piramidi zaupanja; največkrat se navezuje na 

poštenost v informiranju in podajanje povratnih informacij; 

 Direktni pogovori, pozorno poslušanje in oblikovanje zaveze – omogočajo jasen in odkrit 

pogovor glede ciljev in pričakovanj posameznika in organizacije. Pozornost v 

VEDENJE POSAMEZNIKA 

 Percepcija, učenje, 

motivi, vrednote 

 Osebnost, zmožnosti 

in nagnjenja 

 Motivacija 

 Zadovoljstvo z delom 

 Stres 

 Ustvarjalnost 

VEDENJE SKUPINE IN 

MEDČLOVEŠKI VPLIVI 

 Skupinska dinamika 

 Skupinsko odločanje 

 Vodenje 

 Komunikacije 

 Konflikti 

 Moč in politika 

MAKRO VPLIVI 

 Tipi organizacije 

(birokratski, teorija z) 

 

ORGANIZACIJSKA 

KLIMA 

PODJETNIŠTVO, 

PRODUKTIVNOST 

IN 

ZADOVOLJSTVO 



23 
 

komunikaciji vpliva na razumevanje sporočila, to pa je izhodišče za oblikovanje 

medsebojnega dogovora oziroma zaveze; 

 Zanesljivost – pomeni, da posameznik stori ali opravi tisto, za kar se je obvezal ali 

dogovoril; 

 Spoštovanje – praviloma spodbudi pošteno in zanesljivo delovanje na osnovi 

medsebojnega dogovora. Delovni odnos mora biti zgrajen na medsebojnem spoštovanju in 

sprejemanju vloge in položaja, ki pripadata posamezniku v okviru delovnih aktivnosti in 

delovnega odnosa; 

 Zaupanje – je najpomembnejša sestavita delovnega odnosa, še posebej v procesih 

spreminjanja; nastane kot posledica zgoraj naštetih aktivnosti in ne le kot zavedanje, da je 

takšno ravnanje pomembno. 

5 Analiza organizacijske klime v Bohinj Park EKO Hotelu 

 

Razlogov, zakaj sem za preučevanje organizacijske klime izbrala Bohinj Park EKO Hotel, je 

več. Gre za združbo, ki obstaja šele dobri dve leti, a je v slovenskem prostoru v tako kratkem 

času že uspela napraviti močan vtis, kar dokazujejo tudi vsa prejeta priznanja in nagrade. 

Mojo pozornost je vzbudilo tudi dejstvo, da so vodilni zaposleni v povprečju mlajši od 30 let, 

kar nedvomno predstavlja svojevrstno posebnost. Zanimalo me je, če organizacijska klima v 

podjetju s takšnimi posebnostmi odstopa od slovenskega povprečja, kje najbolj odstopa in 

zakaj. Še posebej pa me je zanimalo, kaj o vodenju organizacije menijo zaposleni in ali ima ta 

kategorija organizacijske klime kakšne posebnosti v primerjavi s slovenskim povprečjem.  

5.1 O podjetju 

 

Na spletnih straneh Bohinj Park EKO Hotela sem zasledila opis, vizijo in strategijo podjetja. 

V osrčju Julijcev in bohinjske ledeniške doline od l. 2009 naprej leži vrhunski alpski eko 

resort - Bohinj Park EKO Hotel, katerega idejno in gradbeno zasnovo zaznamujeta trajnostni 

razvoj in skrb za naravo, poleg bogate kulturnozgodovinske dediščine v okolici Bohinja pa 

promovira tudi udobno življenje človeka v sožitju z naravo. Hotel predstavlja enega 

najnaprednejših energetsko varčnih objektov v Evropi 

 

Vizija podjetja 

 

Bohinj Park EKO Hotel bo leta 2015 najuglednejši in najbolj zelen hotel visoke kategorije v 

Sloveniji in JV Evrope z mednarodno priznano odličnostjo v svetu, predvsem zaradi visoke 

kvalitete storitev, nenehne skrbnosti do okolja in prijaznosti zaposlenih. 

 

Zelena strategija 

 

Bohinj Park EKO hotel prevzema  vodilno vlogo na področju zmanjševanja vplivov na okolje, 

ki izhajajo iz turistične dejavnosti tako, da širi poznavanje okoljske problematike v zvezi z 



24 
 

delovanjem organizacij in spodbuja prepoznavanje priložnosti za pozitivne prispevke k 

reševanju okoljskih vprašanj trajnostnega turizma. Prav vsi zaposleni poznajo in udejanjajo 10 

točk, zakaj in kako delujejo kot eko hotel. 

 

V svojem kratkem delovanju so si prislužili že številna priznanja: 

 NAJ KOPALIŠČE - Vodni park Bohinj 

 SLOVENIA GREEN - Zeleni zgled slovenskega turizma 2009 

 TURISTIČNA PRIZMA 2009 - mednarodna nagrada za novo kvaliteto v turizmu 

 ENERGETSKO UČINKOVITO PODJETJE 2010 - priznanja in nagrade za energetsko 

učinkovitost v okviru natečaja, ki sta ga že štirinajst let zapored objavila Ministrstvo za 

gospodarstvo in časnik Finance 

 ENERGETSKI MENEDŽER LETA 2010 - lastnik Bohinj Park EKO Hotela Boštjan Čokl 

 GREEN GLOBE certifikat 2010 - mednarodni certifikat za trajnostno sonaravno delovanje 

in menedžment v turizmu 

5.2 Organiziranost podjetja 

 

Slika 5 prikazuje organizacijsko shemo Bohinj Park EKO Hotela. Hotel je v lasti podjetja 

MPM engineering, d.o.o., ki ima sedež v Ljubljani. Hotel pa posluje oziroma je lociran v 

Bohinjski Bistrici. Organizacijsko je razdeljen na 6 sektorjev, ki jih vodi direktor. Pod 

njegovo taktirko se v okviru vodstva združbe izvajajo skupne naloge na področjih trženja, 

prodaje, odnosov z javnostmi, vodenja hotela in Vodnega parka ter računovodstva. Glavni cilj 

vseh vodilnih, skupaj s podrejenimi, so zadovoljni gosti. 
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Slika 5: Organizacijska shema v družbi MPM Engineering, d.o.o. 

 

Vir: MPM Engineering, Interno gradivo podjetja MPM Engineering, d.o.o., 2011 . 
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5.3 Direktor Bohinj Park EKO Hotela 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem eno poglavje namenila tudi vplivu vodje na 

organizacijsko klimo. Zato bom v tem poglavju predstavila direktorja Bohinj Park EKO 

Hotela. Informacije sem pridobila s pomočjo osebne spletne strani Anžeta Čokla. 

 

Direktor hotela, Anže Čokl je študiral na strojni fakulteti, študij pa je zaključil z diplomo o 

energetsko varčnih objektih. Pri projektu Bohinj Park EKO Hotela sodeluje že od začetka in 

zato pozna prav vsako podrobnost. Marsikdo se sprašuje, kako se je znašel v turizmu. Ker gre 

za energijsko varčen eko hotel, mu je stroka tu v veliko pomoč, poleg tega pa na stvari gleda 

malo drugače in tudi drugi, ki se ukvarjajo s turizmom, v njemu vidijo svežino, saj razmišlja 

na drugačen način.  

 

Čokl meni, da so za uspešno delovanje zelo pomembni sodelavci oziroma skupina ljudi, s 

katerimi sodeluješ. »Kader smo zaposlili, še preden je bil hotel zgrajen, saj smo tako tudi njih 

vključili v proces. Tako zdaj zelo dobro delujemo, smo usklajen tim, kar nam velikokrat 

povejo tudi naši gosti. Nemogoče je, da bi človek vse vedel in se do podrobnosti spoznal na 

različna področja, zato je zelo dobro, da sem obkrožen z ljudmi, ki so strokovnjaki na svojem 

področju in na katere se lahko vedno zanesem. Moja naloga pa je, da znam te strokovnjake 

povezati v skupino, ki deluje homogeno. Zdi se mi, da nam to dobro uspeva. Sploh v turizmu 

je zelo pomembna osebna raven, zato morajo stvari zelo dobro delovati.« Dodaja, da so 

vključno z njim skoraj vsi vodilni kadri v hotelu mladi, povprečna starost je približno 30 let. 

»Vsi se zavedamo, da se moramo še veliko naučiti, željni smo novih znanj, prizadevamo si, 

da bi naše storitve izboljšali, nadgradili. Zavedamo se tudi, da delamo napake, in smo 

hvaležni za konstruktivno kritiko. Ko misliš, da si brez napak ali popoln, začneš stagnirati. 

Ves čas se je treba izpopolnjevati.« (Pavovec, 2010, str. 10) 

 

Direktor je prepričan, da je za vsakogar, ki vodi neko podjetje, silno pomembno poznavanje 

vseh procesov, ki se znotraj nekega podjetja odvijajo. Samo z dobrim poznavanjem 

posameznih procesov in njihovih medsebojnih korelacij je moč sistem kot celoto optimizirati, 

izboljšati oziroma nadgraditi. Tako se je neke srede lotil podrobnega spoznavanja dela sobaric 

in čistilk. Vodja oddelka ga je popeljala skozi njen običajen delavnik. Vtise preživetega dne je 

strnil v spodaj zapisane misli in jih objavil na svoji osebni spletni strani. »Že takoj pri prvi 

nalogi sem se soočil z nekaj povsem praktičnimi problemi, katerih med projektiranjem nihče 

ne predvidi, v praksi pa jih opaziš že prvi dan! Dejansko si nisem niti v sanjah predstavljal 

kako sobarice vsakodnevno čistijo sobe. Vsa stekla, ogledala, robovi in površine vrat, vse 

lesene površine, vse lučke, žarnice in konzole luči, telefon in telefonska slušalka, predali in 

kljukice ter držala – vse sem moral prebrisati! Prav neverjetno se mi zdi, ko se spomnim 

koliko površin je vse skupaj naneslo. Dobra se mi je zdela tudi funkcionalna krpica s 16 

površinami. Zdaj vsaj vem, kaj to v praksi pomeni, ko so nam jo specializirani prodajalci 

ponujali … Kako jo obračaš, kaj s čim brišeš in podobno. Tako preproste in tako zanimive 
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finte. Neverjetno! [...] Pozoren sem bil na to, kaj še lahko postorimo, da prihranimo čas, 

znižamo stroške … Mogoče bi si kdo mislil, le zakaj bi to storil, vendar je po mojem mnenju 

vsako delo, ki ga opravljaš, neka odgovornost, opravljaš ga s častjo. In vedno je povsod 

prostor za izboljšave.« 

5.4 Značilnosti storitvenega podjetja  

 

Glede na to, da Bohinj Park EKO Hotel spada med storitvena podjetja, je ugodna 

organizacijska klima še toliko bolj pomembna. Zato bom na tem mestu nekaj besed namenila 

obrazložitvi kaj je storitvena podjetje ter povezavo z organizacijsko klimo. Glavna značilnost 

storitvenega podjetja je, da namesto izdelkov kupcem ponuja najrazličnejše vrste storitev. 

Kotler (1998, str. 436) opredeli storitev kot dejavnosti, koristi ali zadovoljstva, ki so naprodaj.  

 

Temeljne značilnosti storitev so (Kotler, 1998, str. 466 – 468): 

 Neopredmetenost – Storitve so neotipljive. Ne moremo jih videti, okusiti, občutiti, slišati 

ali vonjati, preden jih kupimo. Da bi omilili negotovost, kupci navadno iščejo znake ali 

dokazila o kakovosti storitve. Do ustreznih sklepov glede kakovosti pridejo na osnovi 

prostora, ljudi, opreme, komunikacijskega gradiva, simbolov in cene. Zato je naloga 

ponudnika storitve, da predvsem “skrbi za dokazno gradivo”, da “spremeni tisto, kar je 

neotipljivo, v otipljivo”. 

 Neločljivost – Storitve se praviloma naredijo in porabijo istočasno. Če ponuja storitev 

oseba, potem je tisti, ki jo posreduje, del storitve. Ker je stranka prisotna, ko se storitev 

posreduje, je interakcija med stranko in ponudnikom storitve zelo pomembna, saj oba 

skupaj, stranka in ponudnik, vplivata na izid. 

 Spremenljivost -  Storitve se hitro spreminjajo, ker so odvisne od tega, kdo jih izvaja, kje 

in kdaj. Podjetja, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi, lahko naredijo tri korake k 

nadzorovanju kakovosti. To so naložba v izbor dobrih kadrov in njihovo usposabljanje, 

poenotenje poteka storitev v organizaciji ter aktivno spremljanje zadovoljstva porabnikov.  

 Minljivost – Storitev ne moremo shraniti. Minljivost storitev ni problem, kadar je 

povpraševanje stalno, ker lahko vnaprej zagotovimo delovne moči in drugo potrebno. 

Kadar pa povpraševanje niha, imajo storitvena podjetja hude težave. Zato je pomembna 

usmerjenost v usklajevanje povpraševanja in ponudbe. 

 

Poleg osnovnih štirih značilnosti storitev Potočnik (2004, str. 33-34) navaja še dodatne štiri: 

 težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti – ocenjevanje vrednosti in kakovosti 

storitve je odvisno predvsem od mnenje, vrednost in pričakovanj obstoječih in tudi 

potencialnih porabnikov; 

 visoka stopnja tveganja – nakup storitve je bistveno bolj tvegano dejanje kot pa nakup 

izdelka; 

 prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov – možnost prilagajanja ponudbe 

in izvedbe storitve posebnim zahtevam kupcev je tudi eno od meril kakovosti storitev; 
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 ustvarjanje posebnih stikov med porabnikom in izvajalcem storitve – zaradi osebnega 

stika med izvajalcem in porabnikom sta znanje in strokovnost izvajalca storitve 

odločujočega pomena za raven porabnikovega zadovoljstva, kar bistveno vpliva na 

poslovno uspešnost podjetja.  

 

Za storitvena podjetja, kamor sodi tudi Bohinj Park Hotel, je torej značilno, da so zaposleni v 

nenehnem stiku s strankami. Ustvarijo lahko dober ali slab vtis, kar posredno vpliva na 

uspešnost oz neuspešnost podjetja. Ustrezna organizacijska klima je torej v storitvenih 

podjetjih še toliko bolj pomembna, saj ima močan vpliv na poslovni uspeh. Bolj ko bodo 

zaposleni zadovoljni in motivirani za opravljanje svojega dela, večji uspeh si lahko obeta 

podjetje in obratno. 

6 Raziskava organizacijske klime v Bohinj Park EKO Hotelu 

 

Kot že omenjeno, me je k izbiri podjetja za raziskavo pritegnila drugačnost in uspešnost 

Bohinj Park EKO Hotela. Menim, da so rezultati vsekakor zanimivi in vredni pozornosti.  

6.1 Namen in cilji raziskave 

 

Namen diplomske naloge je predstaviti pojem organizacijske klime iz teoretičnega vidika,  

nato pa izmeriti organizacijsko klimo v izbrani organizaciji. Cilj naloge je, na podlagi 

ugotovitev raziskave, predstaviti predloge za ohranjanje oziroma izboljšanje obstoječega 

stanja organizacijske klime. 

6.2 Potek raziskave  

 

V podjetju sem v februarju 2011 izvedla anketo med zaposlenimi. Vprašalnik sem povzela po 

projektu SiOK, saj sem lahko le na ta način dobljene podatke primerjala s slovenskim 

povprečjem iz leta 2010. S pomočjo programa Microsoft Excel sem naredila analizo 

posameznih dimenzij organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Vprašalnik se nahaja v 

prilogi diplomske naloge.  

 

V raziskavo so bili vključeni vsi redno zaposleni v Bohinj Park EKO Hotelu, z izjemo 

direktorja. Namen vprašalnika je bil pojasnjen v spremnem dopisu, ki je del vprašalnika. 

Izpolnjene ankete so zaposleni oddajali v poseben nabiralnik, s čimer je bila zagotovljena 

anonimnost anketirancev.  

 

Od 58 anketirancev je veljavno izpolnjene vprašalnike vrnilo 36 zaposlenih, kar pomeni 62 % 

od vseh anketirancev, 38 % zaposlenih pa ankete ni vrnilo, bodisi zaradi odsotnosti, stiske s 

časom, nezaupanja ali drugih razlogov. Rezultati, ki sledijo, prikazujejo razmerja med 

anketiranimi zaposlenimi.  
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6.2.1 Demografske značilnosti anketirancev 

 

Spodaj so prikazane demografske značilnosti anketirancev po spolu, starosti, stopnji 

izobrazbe, nivoju in stažu v organizaciji. 

 

Spol 

 

Med anketiranimi zaposlenimi je 56 % oseb ženskega spola, 44 % pa moškega. 

 

Starost 

 

Zanimivo je dejstvo, da je kar 58 % anketiranih zaposlenih mlajših od 30 let, 31 % je starih od 

30 do 40 let, 11 % pa od 40 do 50 let. Nihče od zaposlenih ni starejši od 50 let.  

 

Stopnja izobrazbe 

 

Med anketiranimi zaposlenimi prevladujejo tisti z dokončano srednjo šolo (56 %), sledi 

skupina zaposlenih z dokončano poklicno šolo (31 %), 8 % anketirancev ima končano višjo 

šolo, 5 % pa dveletno srednjo šolo ali manj.  

 

Nivo v organizaciji 

 

Na vprašanje o nivoju v organizaciji je kar 58 % vprašanih odgovorilo, da spadajo med 

samostojne strokovne kadre. 19 % je izvajalcev, 11 % operativnih vodij, 4 % višjih in srednjih 

managerjev, kar 8 % anketirancev pa na to vprašanje ni odgovorilo.  

 

Staž v organizaciji 

 

Število tistih, ki so v podjetju zaposleni manj kot 2 leti predstavlja večino, saj se je tako 

opredelilo kar 64 % vprašanih, kar pa ni presenetljivo, glede na to, da gre za mlado 

organizacijo. 22 % anketiranih je v podjetju prisotnih od 2 do 5 let, 8 % od 5 do 10 let, 3 % 

zaposlenih se je opredelilo, da v organizaciji deluje od 10 do 20 let, 3 % pa na to vprašanje ni 

želelo odgovoriti.  

6.3 Rezultati raziskave organizacijske klime v Bohinj Park EKO Hotelu 

  

Vse dobljene povprečne ocene za posamezno dimenzijo klime iz lastne raziskave sem 

primerjala s povprečjem za Slovenijo, ki ga je SiOK izvedel v letu 2010 in ga bom v 

nadaljevanju poimenovala »Povprečje SiOK«.  
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Povprečne vrednosti dimenzij klime po velikosti 

 

S pomočjo spodnje slike je prikazan splošen pregled aritmetičnih sredin po posameznih 

dimenzijah organizacijske klime. Dodani so tudi stolpci Dodatna vprašanja o sistemih,  

Primerjalna vprašanja ter Zadovoljstvo, ki nudijo še podrobnejši vpogled v mnenja 

zaposlenih. 

 

Slika 11: Povprečne vrednosti ocen opazovanih dimenzij klime in zadovoljstva pri delu 

 

Vir: SiOK, Organizacijska klima, Letno poročilo, 2010. 

 

Iz slike 11 je razvidno, da je splošna organizacijska klima v Bohinj Park EKO Hotelu v 

primerjavi s povprečjem SiOK precej pozitivna in v vseh kategorijah nadpovprečna. Največja 

razlika v pozitivno smer se pojavi v kategoriji Notranje komuniciranje in informiranje ter 

kategoriji Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev in Organiziranost. Najbolj pa se klima 

približa slovenskemu povprečju SiOK v kategorijah Inovativnost in iniciativnost ter Odnos do 

kakovosti. Najnižje povprečne vrednosti so zaposleni v Bohinj Park EKO Hotelu pripisali 

Nagrajevanju in razvoju kariere, najvišje pa Odnosu do kakovosti in Zadovoljstvu pri delu.  

 

V nadaljevanju diplomskega dela sledi podrobnejši pregled rezultatov po posameznih 

dimenzijah organizacijske klime. 
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Slika 12: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Inovativnost in iniciativnost 

 

 

Zgornja slika 12 prikazuje Inovativnost in iniciativnost. Ta dimenzija spada med visoko 

povprečno ocenjene (3,72) dimenzije organizacijske klime. Zaposleni so največ točk (3,97) 

namenili trditvi o zavedanju, da so spremembe nujne, najmanj (3,53) pa tisti o pripravljenosti 

zaposlenih za prevzemanje tveganja za uveljavitev lastnih pobud. Visoko ocenjena (3,58) je 

tudi trditev, da so napake med preizkušanjem novih načinov dela sprejemljive. To je dober 

podatek, saj se s tem kaže fleksibilnost razmišljanja vodilnih in spodbudo za izboljšave.  

 

Slika 13 spodaj prikazuje rezultate na področju odnosa do kakovosti. Ta dimenzija ima 

povprečno oceno 3,93 in je najbolje ocenjena dimenzija klime. Od povprečja SiOK je ocena 

višja za 0,26. Najvišje (4,25) ocenjena trditev je, da zaposleni po svoji moči prispevajo k 

doseganju standardov kakovosti. Najslabše ocenjena trditev ima oceno 3,56 in govori o tem, 

da zaposleni druge sodelavce in oddelke obravnavajo kot svoje cenjene stranke.  

 

Slika 13: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Odnos do kakovosti 
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Slika 14: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Pripadnost organizaciji 

 

 

Slika 14 prikazuje pripadnost organizaciji, ki se glede na vse povprečne vrednosti dimenzij 

uvršča nekam na sredino, kljub temu, da so nekatere od trditev ocenjene nadpovprečno. 

Trditev, da zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorijo o njej je ocenjena kar z oceno 

4,28, kar jo uvršča med najbolje ocenjene trditve nasploh. Vendar pa se v tej dimenziji nahaja 

tudi trditev, da zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih težav znižala 

plača, ki je ocenjena z oceno 2,50, kar je precej pod povprečjem. Ta trditev pripomore največ, 

da se ta dimenzija v primerjavi z ostalimi nahaja šele nekje na sredini. 

 

Slika 15: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Motivacija in zavzetost 

 

 

Motivacija in zavzetost, ki ju prikazuje slika 15, z aritmetično sredino 3,76 spada v vrh 

najboljše ocenjenih dimenzij organizacijske klime v Bohinj Park EKO Hotelu. Najboljše 
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(4,14) je ocenjena trditev, da so vsi zaposleni pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri 

delu zahteva. Najslabše, s 3,39, je tej kategoriji ocenjena trditev, da se dober delovni rezultat 

hitro opazi in je pohvaljen.  

 

Slika 16: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Notranji odnosi 

 

 

Tudi v sliki 16 prikazana dimenzija notranji odnosi spada z aritmetično sredino 3,73 med 

boljše ocenjene dimenzije v Bohinj Park Eko Hotelu in je za 0,46 nad povprečjem SiOK. 

Najboljše (3,97) je ocenjena trditev, da v organizaciji cenijo delo sodelavcev, najslabše (3,44) 

pa tista o medsebojnem zaupanju. Ker je medsebojno zaupanje za uspešno delo zelo 

pomembno je ta podatek rahlo zaskrbljujoč. Vendar pa je trditev še vedno ocenjena precej 

visoko, iz česar lahko sklepamo, da stanje ni alarmantno.  

 

Vodenje, prikazano v spodnji sliki 17, se z aritmetično sredino 3,71 nahaja nekje na sredini 

lestvice povprečnih vrednosti vseh dimenzij organizacijske klime v Bohinj Park EKO Hotelu 

in za 0,43 ocene prekaša povprečje SiOK. Najboljše, s 3,89, je ocenjena trditev, da so 

zaposleni samostojni pri opravljanju dela. Najslabše (3,28) je ocenjena trditev, da v 

organizaciji odpravljajo ukazovalno vodenje. Relativno visoki oceni pri trditvah, da nadrejeni 

sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo in da se vodje pogovarjajo s podrejenimi o 

rezultatih dela potrjujeta domnevo, da je vodstvo Bohinj Park EKO Hotela ustrezno, 

učinkovito in uspešno.   
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Slika 17: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Vodenje 

 

 

Tudi organiziranost, ki jo prikazuje slika 18, se s povprečno oceno 3,69 nahaja nekje na 

sredini lestvice vseh dimenzij klime. Povprečje SiOK presega za 0,51 ocene. Najvišje (4,25) 

je ocenjena trditev, da imajo zaposleni jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri 

delu. Najslabše (3,06) je ocenjena trditev, da so v organizaciji pristojnosti in odgovornosti 

medsebojno uravnotežene na vseh nivojih.  

 

Slika 18: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Organiziranost 

 

 

 

 



35 
 

Slika 19: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Strokovna usposobljenost in učenje 

 

 

Zgornja slika 19 prikazuje, da je strokovna usposobljenost in učenje v povprečju ena najslabše 

(3,61) ocenjenih dimenzij, a je njena ocena kljub temu za 0,38 ocene višja od povprečja 

SiOK.  Najboljše (4,11) je ocenjena trditev, da se zaposleni učijo drug od drugega, najslabše 

(3,31) pa trditev, da se pri usposabljanju upoštevajo tudi želje zaposlenih. To pomeni, da 

morajo v prihodnosti v podjetju nameniti nekaj več pozornosti zaposlenim pri usposabljanju.    

 

Slika 20: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 

 

 

Poznavanje poslanstva, prikazano v zgornji sliki 20, se z aritmetično sredino 3,73 uvršča med 

najbolje ocenjene dimenzije klime v Bohinj Park EKO Hotelu in za 0,53 ocene prekaša 
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povprečje SiOK. To dejstvo hkrati potrjuje navedbo, ki jo najdemo v sklopu predstavitve 

podjetja na njihovi spletni strani, kjer zatrjujejo, da prav vsi zaposleni vedo, kakšno je 

poslanstvo Bohinj Park EKO Hotela. Sicer pa je najboljše ocenjena (4,06) trditev v tej 

kategoriji tista, ki pravi da ima organizacija jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog 

obstoja in delovanja. Najslabše (3,42) je ocenjena trditev, da pri postavljanju ciljev poleg 

vodij sodelujejo tudi ostali zaposleni.  

 

Slika 21: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Notranje komuniciranje in informiranje 

 
 

Slika 21 prikazuje notranje komuniciranje in informiranje, ki se s povprečno oceno 3,63 

uvršča med slabše ocenjene kategorije. Vseeno pa je ocena za 0,58 boljša od povprečja SiOK. 

Najboljše (4,03) je ocenjena trditev, da vodstvo posreduje informacije zaposlenim na 

razumljiv način. Najslabše (3,06) ocenjena trditev je ta, da o tem, kaj se dogaja v drugih 

enotah, dobijo dovolj informacij.  

 

Spodnja slika 22 prikazuje razvoj kariere, ki se s povprečno oceno 3,22 nahaja na samem repu 

med dimenzijami. Vseeno pa je tudi ta kategorija ocenjena boljše od povprečja SiOK, tokrat 

za 0,48 ocene. Najboljše (3,64) je v tej kategoriji ocenjena trditev, da so zaposleni v 

organizaciji zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem. Najslabše, z oceno 2,81 je ocenjena 

trditev, da imajo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje.  
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Slika 22: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Razvoj kariere 

 

 

Najslabše (3,07) so zaposleni v Bohinj Park EKO Hotelu ocenili dimenzijo nagrajevanje, kar 

prikazuje slika 23. Kljub temu, da je ta kategorija tudi v povprečju SiOK ocenjena najslabše 

(2,74), bo potrebno temu področju v prihodnosti nameniti veliko pozornosti. Najboljše (3,81) 

je ocenjena trditev, da se uspešnost praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih. 

Najslabše (2,33) je ocenjena trditev, da so tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, tudi ustrezno 

motivirani.  

 

Slika 23: Povprečne vrednosti trditev dimenzije Nagrajevanje 
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Slika 24: Povprečne vrednosti Dodatnih vprašanj o sistemih 

 

 

Slika 24 prikazuje kategorijo Dodatnih vprašanj o sistemih, ki so jo vprašani ocenili s 

povprečno  oceno 3,29. Najboljše (4,42) je bila ocenjena trditev, da se neposredni vodja drži 

stvari, ki se jih dogovori s podrejenimi. Najnižje (2,42) je bila ocenjena trditev, da se v 

organizaciji v praksi uporablja stimulativni del plač. Tej oceni sledi ocena (2,69), ki pripada 

trditvi, da zaposlenim vodje jasno razložijo, zakaj so dobili stimulacijo in zakaj ne. To je tudi 

smiselno, ker če Bohinj Park EKO Hotel v praksi ne uporablja stimulativnega dela plač, 

potem tudi ne morejo zaposlenim razložiti, zakaj niso dobili stimulacije. Zaskrbljujoče pa je 

dejstvo, da veliko zaposlenih ne razume in si ne zna razložiti vsebine plačilne liste. Ta trditev 

nosi oceno 3,33. 

 

Slika 25: Povprečne vrednosti Primerjalnih vprašanj 
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Slika 25 prikazuje, da so vprašani zaposleni v Bohinj Park EKO Hotelu primerjalna vprašanja 

ocenili visoko, s 3,85. Najboljšo oceno (4,03) je dobila trditev, da Bohinj Park EKO Hotel 

spada v primerjavi z drugimi slovenskimi organizacijami med bolj uspešne. Najslabšo oceno 

(3,72) nosi trditev, da je Bohinj Park EKO Hotel učinkovita organizacija. Ta ocena je, kljub 

temu, da je v tej kategoriji zasedla zadnje mesto, še vedno med visoko ocenjenimi trditvami. 

 

Zadovoljstvo vprašanih zaposlenih v Bohinj Park EKO Hotelu je prikazano v sliki 26 in 

dosega oceno 3,77, kar je za 0,37 ocene več od povprečja SiOK. Najvišjo oceno (4,36) so 

namenili zadovoljstvu z neposredno nadrejenim, ki se od povprečja SiOK razlikuje za 0,67 

ocene. Sledi zadovoljstvo s sodelavci, ki ima oceno 4,28, povprečje SiOK pa za to trditev 

navaja oceno 3,94. Največja razlika med primerjanimi ocenami se pojavi pri oceni 

zadovoljstva z vodstvom organizacije. Bohinj Park EKO Hotel tu doseže ocene 3,92, 

povprečje SiOK, pa znaša 3,19, kar je za 0,73 ocene manj. Najnižjo vrednost so anketiranci 

namenili vprašanju v zvezi z zadovoljstvom s plačo. Ta trditev je dobila oceno 2,92 in je v 

primerjavi s povprečjem SiOK višja za 0,2 ocene. Tudi v povprečju SiOk je bila ta trditev 

ocenjena najslabše. Druga najslabše ocenjena trditev se nanaša na zadovoljstvo z možnostmi 

za napredovanje. Tu je ocena dosegla vrednost 3,25, kar je za 0,46 ocene več kot povprečje 

SiOK. Ponovno je bila v povprečju SiOK tudi ta trditev na drugem najslabšem mestu.  

 

Slika 26: Povprečne vrednosti ocen Zadovoljstva zaposlenih 

 

Vir: SiOK, Organizacijska klima, Letno poročilo, 2010. 



40 
 

6.3 Interpretacija rezultatov in predlogi sprememb 

 

Organizacijska klima v Bohinj Park EKO Hotelu v vseh kategorijah razen ene presega 

slovensko povprečje iz l. 2010, ki ga navaja SiOK. Ta podatek je sicer vzpodbuden, vendar pa 

bi bila v tem primeru najslabša možna posledica počivanje na lovorikah. Podjetje mora še 

naprej graditi na svojih prednostih ter aktivno odpravljati slabosti, saj bo le tako lahko še 

naprej uspešno. Poznavanje razlogov za preseganje slovenskega povprečja je zato pomemben 

gradnik za prihodnje uspešno poslovanje. Zdi se jih smiselno poiskati v tistih značilnostih 

podjetja, ki najbolj izstopajo, ki so drugačne. V prvi vrsti je tu starost oziroma mladost 

vodilnih v podjetju, saj v povprečju ne presegajo starosti 30 let, kar je svojevrstna posebnost, 

ki nedvomno vpliva na vzdušje v organizaciji. Poleg povprečne starosti vodilnih izstopa tudi 

direktorjeva primarna izobrazba, ki ni iz področja turizma, ampak iz strojništva, zaradi česar 

je njegov pristop k vodenju hotela v vseh njegovih razsežnostih popolna drugačen. Svežina 

neklasičnega pogleda na turizem in vodenje podjetja ter mladost, sproščen duh in dojemljivost 

za drugačnost vodstvenega kadra očitno predstavlja učinkovito kombinacijo, ki poskrbi, da 

podjetje uspešno posluje tudi v času recesije in niza uspeh za uspehom, ob čimer pa niso 

zadovoljni zgolj vodilni, temveč vsi zaposleni.  

 

Kot prednosti podjetja so se v tej raziskavi pokazale naslednje dimenzije: 

 Odnos do kakovosti, 

 Zadovoljstvo zaposlenih, 

 Motivacija, 

 Notranji odnosi, 

 Inovativnost in iniciativnost. 

 

Najslabše ocenjene dimenzije v podjetju: 

 Nagrajevanje, 

 Razvoj kariere, 

 Dodatna vprašanja o sistemih, 

 Strokovna usposobljenost in učenje, 

 Notranje komuniciranje. 

 

Spodaj so opisani predlogi ukrepov za izboljšanje slabosti podjetja – petih najslabše ocenjenih 

dimenzij organizacijske klime v Bohinj Park EKO Hotelu. Postopek izboljšav se mora začeti s 

predstavitvijo rezultatov raziskave.  

 

Kot sem že predhodno omenila, izpolnjevanje vprašalnikov, kakršen je tudi SiOK-ov, zbuja v 

zaposlenih določena pričakovanja, povezana predvsem s spremembami v pozitivni smeri. 

Zato predlagam, da podjetje najprej zaposlenim predstavi rezultate izvedene raziskave in nato 

na podlagi dobljenih rezultatov pripravi akcijski načrt odpravljanja ugotovljenih šibkih točk. 

Sledijo naj aktivnosti v smislu izboljševanja najslabše ocenjenih kategorij organizacijske 
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klime. Na ta način se bo podjetje izognilo nepotrebnemu razočaranju in frustraciji zaposlenih 

ter izboljšalo zaupanje in pripadnost organizaciji. 

 

Nagrajevanje 

 

Kategorija Nagrajevanje je najslabše ocenjena kategorija v okviru te raziskave. Zaposleni se 

sicer dokaj strinjajo s trditvijo, da se uspešnost praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in 

standardih, vendar pa se, tako kot pri Razvoju kariere, pojavljajo občutki neenakosti. To je 

razvidno iz nestrinjanja s trditvijo, da so tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, tudi ustrezno 

stimulirani. Prav tako se jim zdi, da so razmerja med plačami zaposlenih v organizaciji 

neustrezna.  

 

Z vidika kakovosti delovnega življenja je zelo pomembno, da zaposleni dojemajo plačilo za 

svoje delo kot pravično. Zato je pomembno, da so cilji in standardi še naprej poznani vsem 

zaposlenim in da se o njih odkrito komunicira. Popraviti pa bo potrebno razmerja med 

plačami zaposlenih ter ustrezno stimuliranje. Predlagam uvedbo sistema za ocenjevanje 

delovne uspešnosti, ki naj obravnava zaposlene na individualni ravni. Sistem mora omogočiti 

nagrajevanje posameznikov v odvisnosti od njihovih dosežkov. Kjer zaradi narave dela ne bo 

moč oceniti prispevka posameznika, naj se upošteva rezultat skupine oziroma oddelka. Za 

uspešno izvajanje takšnega sistema nagrajevanja morajo vodje imeti možnost oziroma pravico 

uspešnega delavca v končni fazi tudi dejansko nagraditi. Tak sistem nagrajevanja se močno 

povezuje tudi s potrebno uvedbo stimulativnega nagrajevanja za vse zaposlene. Povezovanje 

delovnih rezultatov namreč bistveno prispeva k doseganju večjih uspehov podjetja in hkrati 

daje zaposlenim občutek, da so primerno nagrajeni za vloženi trud in delo. Ob vsakem 

izplačilu morajo vodje svojim podrejenim razložiti razloge za doseženo višino stimulacije. 

 

Dodatna vprašanja o sistemih 

 

V okviru dodatnih vprašanj o sistemih se pojavita dve trditvi, ki se močno povezujeta z 

dimenzijo nagrajevanja. Govorita o praktični uporabi stimulativnega dela plač ter o tem, da 

vodje zaposlenim jasno razložijo, zakaj so dobili stimulacijo in zakaj ne. Ti dve trditvi sta bili 

tudi najslabše ocenjeni. Predlog za izboljšanje je v tem primeru enak tistemu v kategoriji 

Nagrajevanje. Uvesti je potrebno sistem za ocenjevanje in nagrajevanje delovne uspešnosti, ki 

naj obravnava zaposlene na individualni ravni. Pri tem morajo vodje zaposlenim razložiti, 

zakaj so dobili stimulacijo in zakaj ne.  

 

Trditev, da si zaposleni znajo razložiti vsebino plačilne liste je ocenjena precej slabo, zato bi 

bilo koristno, če bi na to temo v podjetju organizirali kratko izobraževanje. Tako bo vsak od 

zaposlenih razumel in si lahko razložil vsebino plačilne liste. 
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Razvoj kariere 

 

Možnost za razvoj kariere je eden tistih dejavnikov, ki pomaga podjetju pridobiti, predvsem 

pa zadržati sposobne ljudi. Pri načrtovanju kariere je nujno potrebno uskladiti želje in 

pričakovanja organizacije z željami zaposlenega.  

 

Raziskava je pokazala, da zaposleni menijo, da je trenutni sistem napredovanja neustrezen in 

da ne omogoča, da bi najboljši kadri zasedli najboljše položaje. Prav tako se jim zdi, da 

zaposleni na različnih nivojih nimajo realnih možnosti za napredovanje. S takšnim sistemom 

napredovanja se lahko zgodi, da bodo mladi in perspektivni kadri začeli odhajati iz 

organizacije, kar lahko za podjetje postane velik problem. Ker pa so kljub temu zaposleni v 

splošnem zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem predlagam, da se v okviru izboljševanja 

področja razvoja kariere poenotijo možnosti za napredovanje ter da se pogoji za osebni in 

karierni razvoj v okviru zmožnosti stalno izboljšujejo.  

 

Strokovna usposobljenost in učenje 

 

Vlaganje v izobraževanje zaposlenih je nedvomno naložba v prihodnost katerega koli 

podjetja. Raziskava te dimenzije klime je pokazala, da se zaposlenim zdi, da se pri 

usposabljanju premalo upoštevajo njihove želje. Ljudje smo si različni, prihajamo iz različnih 

okolij in to povzroča različna predznanja in sposobnosti. V okviru usposabljanja lahko nek 

program nekomu koristi veliko bolje kot nekomu drugemu. Podjetje bi to lahko izboljšalo z 

aktivnim vključevanjem predlogov zaposlenih, saj bi bil prilagojen program na tak način 

veliko učinkovitejši. Hkrati mora organizacija, tako kot do sedaj, še naprej vzpodbujati 

aktiven prenos znanja med zaposlenimi.  

 

V okviru kategorije usposabljanja in učenja se v splošnem zaposlenim zdi, da organizacija 

zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela ter da je sistem 

izobraževanja dober, z izjemo premajhne vključenosti želja zaposlenih pri usposabljanju. V 

podjetju morajo še naprej poudarjati stalno nadgrajevanje in izpopolnjevanje znanj ter doseči, 

da bodo zaposleni nenehno učenje dojemali kot pravilo.  

 

Ponovno pa se v tej dimenziji pojavi občutek nesorazmernosti, saj so zaposleni trditev, da so 

pri njih zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo, ocenili relativno slabo. Če to 

ugotovitev povežemo s podobnimi zaključki na temo nagrajevanja in razvoja kariere postane 

očitno, da se zaposlenim zdi, da so nekatere nagrade in pristojnosti glede na kompetence 

dodeljene nepošteno oziroma nesorazmerno. Ali je to odsev resničnega stanja ali pa gre zgolj 

za neumestno pritoževanje je na tem mestu težko oceniti. Vsekakor pa ne bi škodilo, če bi v 

podjetju v okviru izobraževanja organizirali t.i. kroženje, saj bi zaposleni s spoznavanjem 

drugih delovnih mest in njihovih zahtev ter medsebojnim komuniciranjem veliko bolje 

razumeli ne samo svoje delovno mesto, temveč tudi svoj položaj glede na celotno podjetje. Na 

ta način bi si znali razjasniti vzroke za pristojnosti, odgovornosti, odnose in stanja v podjetju, 
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ki sedaj zaradi nevednosti povzročajo slabo voljo in občutke nesorazmernosti med 

zaposlenimi. Obstoječe stanje bi torej lahko izboljšali s pomočjo širjenja znanja o načinu 

delovanja določenih delovnih mest in o organizacijskem ustroju podjetja. 

 

Notranje komuniciranje in informiranje 

 

Notranje komuniciranje in informiranje se s povprečno oceno 3,63 uvršča med slabše 

ocenjene dimenzije klime, vendar pa ocena sama po sebi ni slaba in je za 0,58 ocene boljša od 

povprečja SiOK. Zaposleni se strinjajo, da vodstvo posreduje informacije zaposlenim na 

razumljiv način in da se vodje in sodelavci pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in 

enakopravno. Prav tako nadrejeni zaposlenim dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje 

dela. V organizaciji naj se še naprej trudijo vzdrževati dober nivo zgoraj opisanega 

komuniciranja.  

 

Največ pa je potrebno postoriti na področju rednih delovnih sestankov ter pretakanju 

informacij med oddelki. Poleg širjenja znanja s pomočjo kroženja, je potrebno vzpostaviti 

sistem prenosa informacij med oddelki. Glede na to, da gre za hotel in zato informacijske 

table niso sprejemljive, predlagam vzpostavitev komunikacije in obveščanja o dogodkih v 

drugih oddelkih preko intraneta.  

 

Redni delovni sestanki naj se izvajajo tedensko, nekajkrat letno pa naj se uvede tudi sestanke 

na nivoju oddelkov za vse zaposlene. Na sestankih naj se poleg informiranja o delovnih ciljih 

in rezultatih dela zaposlene tudi motivira in vzpodbuja k večji produktivnosti in kvaliteti dela, 

hkrati pa naj sestanki omogočajo zaposlenim podajanje konkretnih predlogov za izboljšave. 

Za tiste, ki se ne želijo izpostavljati, naj se uvedejo nabiralniki predlogov. 

 

Gre za anonimno pisno komunikacijo med zaposlenimi in vodstvom, katere prednost je ta, da 

lahko v organizacijo prinese določene izboljšave, če imajo nadrejeni posluh za smiselne 

predloge podrejenih. Ključen pomen takšnih nabiralnikov pa je anonimnost predlagateljev 

(Možina et al, 2004, str 26). 

 

Vodenje 

 

Glede na vse predhodno omenjeno v zvezi z direktorjevim stilom vodenja bi bilo smiselno 

pričakovati, da se bo vodenje uvrstilo med tiste dimenzije klime, ki izstopajo v pozitivnem 

smislu. Vendar se vodenje z aritmetično sredino 3,71 nahaja šele nekje na sredini lestvice 

povprečnih vrednosti vseh dimenzij organizacijske klime v Bohinj Park EKO Hotelu in le za 

0,42 ocene prekaša povprečje SiOK. Toda zaposleni niso ocenjevali zgolj direktorja, temveč 

celotno vodstvo, kar pomeni, da iz tega ne moremo direktno sklepati, da zaposlenim 

direktorjev stil ne ugaja. Sicer pa imajo kar štiri od petih trditev oceno v razponu od 3,75 do 

3,89, kar priča v korist trditvi, da vodstvo svoje delo opravlja dobro in uspešno. Malce slabše, 

s 3,28, je ocenjena trditev, da v organizaciji odpravljajo ukazovalno vodenje, zato naj se v 
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podjetju posvetijo tej temi in še bolj poudarjajo sproščeno komuniciranje. Prav tako naj se 

vodje še naprej pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela ter odprte glave sprejemajo 

utemeljene pripombe na svoje delo, saj po besedah direktorja vedno obstaja prostor za 

izboljšave. 

SKLEP 

 

Odnos do kakovosti, motivacija in zavzetost, inovativnost, iniciativnost, vodenje, pripadnost 

organizaciji, organiziranost, strokovna usposobljenost in učenje, poznavanje poslanstva in 

vizije ter ciljev, notranje komuniciranje in informiranje, notranji odnosi, nagrajevanje, razvoj 

kariere – vse to so besede in besedne zveze, ki označujejo organizacijsko klimo, ki predstavlja 

kvalitativen kazalec stanja vzdušja v organizaciji. Z drugimi besedami povedano – to so 

področja, s katerimi opisujemo organizacijsko klimo v organizaciji.  

 

Vsa ta področja oziroma dimenzije klime imajo pomemben vpliv tudi na uspešnost podjetja. 

Definicija te povezave v matematičnem smislu je sicer nekako izmuzljiva, saj jo ni moč točno 

določiti oziroma kvantificirati. Po drugi strani pa se zdi samoumevno, da npr. med visoko 

motivacijo zaposlenih za delo in uspešnostjo podjetja dejansko obstaja neka povezava. To 

povezavo ustvarja človek. Med tem, ko lahko pri stremenju k čim večji uspešnosti in 

učinkovitosti npr. neustrezne dobavitelje enostavno zamenjamo, je, kadar gre za ljudi, zgodba 

malce bolj drugačna, malce bolj zapletena. Kako čimbolj izkoristiti potencial, ki nam ga 

nudijo zaposleni – to je vprašanje, pri katerem nam poznavanje klime lahko zelo koristi in 

prav zaradi katerega je raziskovanje organizacijske klime tako zelo pomembno. 

 

V diplomskem delu sem preučila organizacijsko klimo v Bohinj Park EKO hotelu in jo 

primerjala z organizacijsko klimo, ki so jo ugotovili v okviru projekta SiOK v letu 2010 in 

predstavlja slovensko povprečje. S preučevanjem rezultatov raziskave sem dobila sliko 

organizacijske klime v organizaciji in podala predloge izboljšav za tiste dimenzije, ki so bile 

ocenjene najslabše.   

 

Organizacijska klima v Bohinj Park EKO Hotelu v vseh kategorijah presega slovensko 

povprečje iz leta 2010, ki ga navaja SiOK. Ta podatek je sicer vzpodbuden, vendar pa bi bila 

v tem primeru najslabša možna posledica počivanje na lovorikah. Podjetje mora še naprej 

graditi na svojih prednostih ter aktivno odpravljati slabosti, saj bo le tako lahko še naprej 

uspešno. Najslabše ocenjene dimenzije v podjetju so: 

 Nagrajevanje, 

 Razvoj kariere, 

 Dodatna vprašanja o sistemih, 

 Strokovna usposobljenost in učenje, 

 Notranje komuniciranje. 
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Kot prednosti podjetja pa so se v tej raziskavi pokazale naslednje dimenzije: 

 Odnos do kakovosti, 

 Zadovoljstvo zaposlenih, 

 Motivacija, 

 Notranji odnosi, 

 Inovativnost in iniciativnost. 

 

Ukrepanje na osnovi rezultatov te raziskave bo tudi povratna informacija zaposlenim, da 

celotna raziskava ni bila zaman ter da vodstvo spoštuje mnenja vseh zaposlenih. 

 

Dokazov o tem, da dobra organizacijska klima neposredno vpliva na uspešnost podjetja sicer 

ni, a kljub temu lahko rečemo, da bo podjetje, kjer je klima pozitivna, dolgoročno uspešnejše 

na trgu. Samo zadovoljen zaposleni je tisti, ki lahko dosega ustrezno kvaliteto in obseg dela. 

Zaposleni so torej najpomembnejši vir konkurenčne prednosti podjetja, vir za uresničevanje 

ciljev podjetja. Ob dobri organizacijski klimi bodo zaposleni čutili pripadnost podjetju, 

njegove cilje pa bodo prevzeli za svoje, s čimer bodo povratno ustvarjali dobro organizacijsko 

klimo in pozitivno vplivali na uspešnost podjetja. Zato je ustrezna organizacijska klima v 

podjetju nujna.  
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Vprašalnik 

Spoštovani! 

 

Moje ime je Maja Belimezov in sem študentka Ekonomske fakultete v Ljubljani. Prosim vas 

za sodelovanje v anketi, saj mi boste s tem omogočili napisati s podatki podkrepljeno 

diplomsko nalogo z naslovom Organizacijska klima v Bohinj Park EKO Hotelu.  

 

Anketa je anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni za prikaz celovite slike, ne pa pogledov 

posameznikov. 

 

V vprašalniku so navedene trditve, ki opisujejo različne vidike organizacije in njenega 

delovanja. Prosim vas, da trditev preberete in ocenite, koliko trditev drži za vašo organizacijo. 

Ocenjuje se z ocenami od 1 do 5. Ocenjujete tako, da obkrožite ustrezno številko na desni 

strani trditve. Ocenjujte tekoče, ni se potrebno preveč zadrževati pri posameznih trditvah. 

Najbližje resnici je navadno prvi občutek, ki ga dobite, ko preberete trditev. 

 

Prosim, da s pomočjo navedene lestvice izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s 

posameznimi trditvami. Pri tem imejte v mislih celo organizacijo, kolikor jo poznate. 

 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Niti se strinjam 

niti se ne strinjam 

Večinoma se 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 

1. Naša organizacija ima velik ugled v okolju. 1   2   3   4   5 

2. Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno postavljeni. 1   2   3   4   5 

3. Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela. 1   2   3   4   5 

4. Naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo – dolgoročni razlog                  

obstoja in delovanja. 

1   2   3   4   5 

5. Uspešnost se praviloma vrednosti po dogovorjenih ciljih in standardih. 1   2   3   4   5 

6. Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. 1   2   3   4   5 

7. Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo. 1   2   3   4   5 

8. Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb. 1   2   3   4   5 

9. Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti. 1   2   3   4   5 

10. Naše poslovodstvo je učinkovito. 1   2   3   4   5 

11. Politika in cilji organizacije so jasni vsem zaposlenim. 1   2   3   4   5 

12. Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način. 1   2   3   4   5 

13. V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne 

uspešnosti. 

1   2   3   4   5 

14. Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje cenjene stranke. 1   2   3   4   5 

15. V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo. 1   2   3   4   5 

                                                                                                                                   Se nadaljuje
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nadaljevanje 

16. V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev. 1   2   3   4   5 

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

znižala plača 

1   2   3   4   5 

18. Konflikte rešujemo v skupno korist. 1   2   3   4   5 

19. V naši organizaciji se v praksi uporablja stimulativni del plač. 1   2   3   4   5 

20. Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. 1   2   3   4   5 

21. V organizaciji so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene 

na vseh nivojih. 

1   2   3   4   5 

22. Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela. 1   2   3   4   5 

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

naši vodje. 

1   2   3   4   5 

24. Zaposleni se učimo drug od drugega. 1   2   3   4   5 

25. Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen. 1   2   3   4   5 

26. Naše poslovodstvo spada med bolj uspešne v Sloveniji. 1   2   3   4   5 

27. Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike. 1   2   3   4   5 

28. Naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti. 1   2   3   4   5 

29. Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo. 1   2   3   4   5 

30. Naša organizacija spada v primerjavi z drugimi slovenskimi 

organizacijami med bolj uspešne. 

1   2   3   4   5 

31. Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno. 1   2   3   4   5 

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

položaje. 

1   2   3   4   5 

33. Zaposlitev v naši organizaciji je varna oziroma zagotovljena. 1   2   3   4   5 

34. O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj informacij. 1   2   3   4   5 

35. Vodje nas vzpodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo. 1   2   3   4   5 

36. Ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji. 1   2   3   4   5 

37. Ljudje si medsebojno zaupajo. 1   2   3   4   5 

38. V naši organizaciji imamo vsaj enkrat letno strukturiran (temeljit) 

razgovor s svojim vodjem. 

1   2   3   4   5 

39. V naši organizaciji so zadolžitve jasno opredeljene. 1   2   3   4   5 

40. Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro 

opravljanje dela. 

1   2   3   4   5 

41. Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi ustrezno stimulirani. 1   2   3   4   5 

42. Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni. 1   2   3   4   5 

43. Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski shemi. 1   2   3   4   5 

44. Zaposleni cilje organizacije sprejemamo za svoje. 1   2   3   4   5 

45. Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega dela. 1   2   3   4   5 

46. V naši organizaciji odpravljamo ukazovalno vodenje. 1   2   3   4   5 

                                                                                                                                   se nadaljuje
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nadaljevanje 

47. Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje. 1   2   3   4   5 

48. Napake med preizkušanjem novih načinov dela so v naši organizaciji 

sprejemljive. 

1   2   3   4   5 

49. Naši vodje nam jasno razložijo, zakaj smo dobili stimulacijo in zakaj ne. 1   2   3   4   5 

50. Naša organizacija je učinkovita. 1   2   3   4   5 

51. Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih 

pobud. 

1   2   3   4   5 

52. Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim osebnim 

razvojem. 

1   2   3   4   5 

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

dela. 

1   2   3   4   5 

54. Naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. 1   2   3   4   5 

55. Zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje pri delu. 1   2   3   4   5 

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

prijateljsko in enakopravno. 

1   2   3   4   5 

57. Razumem in si lahko razložim vsebino plačilne liste. 1   2   3   4   5 

58. Odnosi med zaposlenimi so dobri. 1   2   3   4   5 

59. Zaposleni zunaj organizacije pozitivno govorimo o njej. 1   2   3   4   5 

60. Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni plač na tržišču. 1   2   3   4   5 

61. Delovni sestanki so redni. 1   2   3   4   5 

62. Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo. 1   2   3   4   5 

63. Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri 

delu zahteva. 

1   2   3   4   5 

64. V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa 

tekmujemo. 

1   2   3   4   5 

65. Moj neposredni vodja se drži stvari, ki sva se jih jasno dogovorila. 1   2   3   4   5 

66. Kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni. 1   2   3   4   5 

67. Razmerja med plačami zaposlenih v organizaciji so ustrezna. 1   2   3   4   5 

68. Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen. 1   2   3   4   5 

69. Sistem usposabljanja je dober. 1   2   3   4   5 
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Zadovoljstvo pri delu 

 

Naslednja vprašanja se nanašajo na doživljanje vašega osebnega zadovoljstva pri delu. 

Ocenite vsak vidik vašega zadovoljstva tako, da ob njem obkrožite eno od številk od 1 do 5 

glede na sledečo lestvico. 

 

1 2 3 4 5 

Zelo 

nezadovoljen 

Nezadovoljen Srednje 

zadovoljen 

Zadovoljen Zelo zadovoljen 

 

ZADOVOLJSTVO… Stopnja zadovoljstva 

70.                                                                             …z delom   1        2        3        4        5 

71.                                                   …z vodstvom organizacije   1        2        3        4        5 

72.                                                                        …s sodelavci   1        2        3        4        5 

73.                                                  …z neposredno nadrejenim   1        2        3        4        5 

74.                                          …z možnostmi za napredovanje   1        2        3        4        5 

75.                                                                               …s plačo   1        2        3        4        5 

76.                                                  …s statusom v organizaciji   1        2        3        4        5 

77.                            …z delovnimi pogoji (oprema, prostori)   1        2        3        4        5 

78.                                          …z možnostmi za izobraževanje   1        2        3        4        5 

79.                                                       …s stalnostjo zaposlitve   1        2        3        4        5 

80.                                                             …z delovnim časom   1        2        3        4        5 

 

81. Spol 

1.) ženski 

2.) moški 

 

82. Nivo v organizaciji 

1.) višji in srednji managerji 

2.) operativni vodje (izključno zadnji nivo vodenja) 

3.) samostojni strokovni kadri (ki pa nimajo neposredno podrejenih ljudi) 

4.) izvajalci 

 

83. Staž v organizaciji 

1.) do 2 leti 

2.) od 2 do 5 let 

3.) od 5 do 10 let 

4.) od 10 do 20 let 

5.) nad 20 let 

 

84. Starost 

1.) do 30 let 
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2.) od 30 do 40 let 

3.) od 40 do 50 let 

4.) nad 50 let 

 

85. Stopnja izobrazbe 

1.) dveletna srednja šola ali manj 

2.) poklicna šola 

3.) srednja šola 

4.) višja šola 

5.) visoka in več 

 

 


