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ANALIZA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V PODJETJU
VRVICA CELJE D.O.O.
Zadovoljstvo zaposlenih pomeni partnerstvo med zaposlenimi in managementom, ki se
ob podpori tehnološke infrastrukture dosega skozi ustrezno usposobljenost in
motiviranost sodelavcev za uresničevanje skupnih poslovnih ciljev.
Težnja ljudi sili, da se po možnosti približajo zadovoljstvu in izognejo nezadovoljstvu.
Velika pričakovanja so po tej logiki posledica velike motivacije, velika razočaranja pa
posledica premajhnih pridobitev. Zato bi praktično nikoli ne smeli dovoliti, da bi v
ljudeh gojili napačna pričakovanja, obljubljali stvari, ki jih ne moremo izpolniti.
Na zadovoljstvo pri delu vpliva veliko število dejavnikov (delo samo, možnosti
napredovanja, osebne karakteristike, stil vodenja), vendar pa je ravno organizacijska
klima tista, ki je najbolj neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih.
V magistrski nalogi smo proučevali zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Vrvica Celje
d.o.o. Kot instrument raziskovanja smo uporabili anketni vprašalnik. Osredotočili smo
se na odgovore, ki so jih zapisali zaposleni v podjetju Vrvica Celje d.o.o. Dobljene
rezultate smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS, ki se uporablja za
statistično obdelavo podatkov.
Raziskava, ki smo jo izvedli, je pokazala, da so zaposleni v podjetju Vrvica Celje d.o.o.
zadovoljni z delom, ki ga opravljajo na svojem delovnem mestu, so pa najmanj
zadovoljni s plačo, z možnostjo napredovanja in s komunikacijo v podjetju.
Ključne besede: organizacijska klima, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih pri delu.
ANALYSIS OF EMPLOYEE SATISFACTION IN THE COMPANY
VRVICA CELJE D.O.O.
Employee satisfaction means a partnership between employees and management, which
is supported by technological infrastructure achieved through properly trained and
motivated staff to achieve common business goals.
Emergency tendency for people is to get closer to customer satisfaction and avoid
dissatisfaction. Great expectations, according to this logic are result of a big motivation,
but a major disappointment due to lack of acquisition. Therefore, practically never be
allowed in order to nurture people false expectations, promising things that can not be
fulfilled.
On job satisfaction are influenced by numerous factors (work itself, promotion
opportunities, personal characteristics, leadership style), but also organizational climate
that which is most directly related to employee satisfaction.
In the dissertation, we studied the satisfaction of employees in the company Vrvica
Celje d.o.o. As an instrument of research, we used a questionnaire. We focused on the
responses, which are aware of the companies employees Vrvica Celje d.o.o. Results
were analyzed using SPSS statistical program used for statistical data processing.
A survey which we conducted showed that the employeers are satisfited with the work
they do in their jobs, but they are least satisfied with salary, the chance of promotion
and communication within the company.
Keywords: organizational climate, motivation, employee satisfaction at work.
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UVOD
Opredelitev oziroma opis problema, ki je predmet raziskovanja
Zaposleni so pri delu in na delovnem mestu lahko uspešni in učinkoviti, če so
zadovoljni. To je dejstvo, ki se ga v praksi še vedno premalo zavedamo. Vse preveč je
namreč primerov, ko organizacije z dobrim namenom uvajajo številne in kompleksne
tehnike za večjo uspešnost, ob tem pa žal pozabljajo na ukrepe za povečanje
zadovoljstva zaposlenih (Mihalič, 2008, str. 1).
Na zadovoljstvo pri delu vpliva veliko število dejavnikov (delo samo, možnosti
napredovanja, osebne karakteristike, stil vodenja), vendar pa je ravno organizacijska
klima tista, ki je najbolj neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih.
Nekateri ljudje naj bi bili zadovoljni s svojim delovnim mestom, in to včasih iz istih
razlogov, zaradi katerih so drugi nezadovoljni. Tako naj bi individualne osebnosti in
delovne zahteve v medsebojni interakciji ustvarjale klimo, ki je zelo pomembna za
posameznika in za organizacijo. Torej klima zajema tiste značilnosti, ki vplivajo na
vedenje ljudi v organizaciji in zaradi katerih se organizacije med seboj razlikujejo
(Lipičnik, 1998, str. 73).
Usposabljanje je razvijanje sposobnosti, ki jih posameznik potrebuje za življenje in delo
v družbi (Jereb, 1987, str. 17).

Cilji in teze magistrskega dela
Cilj magistrske naloge je raziskati (ne)zadovoljstvo zaposlenih v podjetju Vrvica Celje
d.o.o. Kot zunanja opazovalka zaznavam, da večina zaposlenih ni zadovoljna s svojim
delom. Zato je namen magistrske naloge proučiti literaturo s področja zadovoljstva
zaposlenih, motivacije, komuniciranja in organizacijske klime ter analizirati podatke o
zadovoljstvu, pridobljene z anketo.
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Glede na rezultate raziskave bo podjetje pridobilo smernice, kaj je potrebno še storiti na
področju zadovoljstva zaposlenih, na katerem področju je potrebno stanje izboljšati
oziroma spremeniti.
Ali obstaja odvisnost med spremenljivkami, bomo poskušali ugotoviti v magistrski
nalogi na osnovi podanih hipotez:

H1: Med zadovoljstvom z odnosi s sodelavci in zadovoljstvom s komunikacijo obstaja
povezanost.

H2: Med zadovoljstvom z odnosi z nadrejenimi in zadovoljstvom s komunikacijo
obstaja povezanost.

H3: Med zadovoljstvom z organizacijo dela in zadovoljstvom s komunikacijo obstaja
povezanost.
H4: Med zadovoljstvom s stalnostjo zaposlitve in zadovoljstvom s plačo obstaja
povezanost.

Na osnovi analize bomo potrdili ali ovrgli hipoteze, nato pa podali ugotovitve ter
predloge za izboljšanje stanja na preučevanem področju.

Predpostavke in omejitve raziskave
Za izvedbo raziskave bomo najprej pridobili soglasje podjetja.

Pri obravnavanju problema, ki ga bomo raziskali v magistrski nalogi, predpostavljamo,
da zaposleni v podjetju Vrvica Celje d.o.o. niso najbolj zadovoljni z delom.
Predpostavljamo, da ne bomo pri pridobivanju podatkov imeli težav ter da bo odzivnost
pri anketi dovolj visoka, da bomo z analizo dobili veljavne rezultate.
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Do omejitev pa lahko pride pri izvajanju ankete, če vodstvo ne bo podprlo anketiranja in
tako zaposleni ne bodo pripravljeni sodelovati pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika.
Prav tako pričakujemo, da vsi anketiranci ne bodo odgovorili na vsa vprašanja. Ker
bomo z anketnim vprašalnikom merili dejansko zadovoljstvo zaposlenih, ne pa
pričakovanega zadovoljstva, lahko pride do tega, da bodo rezultati podali napačno
podobo obravnavanega problema.

Predvidene metode raziskovanja
Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je teoretični, drugi del pa
empirični.
Teoretični del magistrske naloge bo temeljil na strokovni literaturi domačih in tujih
avtorjev s področja človeških virov, ki se ukvarjajo z zadovoljstvom zaposlenih. Po
Ivanku (2007, str. 14) bo uporabljena metoda deskripcije.
Empirični del magistrske naloge bo pa temeljil na raziskavi opravljeni s pomočjo
metode sporočanja v obliki anketnega vprašalnika, v katerem bomo zaposlene vprašali o
zadovoljstvu pri delu (Ivanko, 2007, str. 19-20).
Dobljene rezultate bomo analizirali in obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS,
ki se uporablja za statistično obdelavo podatkov ter jih grafično in tabelarno prikazali.
Na koncu pa bomo podali zaključne ugotovitve.
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ORGANIZACIJSKA KLIMA

Ko oblikujemo organizacijsko strukturo, predvidimo naloge in določene odnose med
ljudmi, ki naj bi jih opravljali. Ko zaposlimo delavce, od njih pričakujemo določeno
vedenje, vendar so se ti v posameznih primerih vedli drugače, kot smo pričakovali. To
drugačno vedenje dokazuje, da zaposleni vedenja ne podrejajo samo predpisanim
nalogam, ampak nanj vplivajo številni drugi dejavniki, med katerimi je najbolj znana
organizacijska klima (Lipičnik, 1997, str. 62).
Organizacijska klima je ozračje v skupini, v katerem člani skupine delajo in sledijo
skupnim ciljem (Ovsenik & Ambrož, 2000, str. 228).

1.1 Opredelitev in pojem organizacijske klime
V strokovni literaturi najdemo veliko izrazov za označevanje klime: organizacijska
klima, organizacijska kultura, psihološka klima, osebnost podjetja, delovno ozračje itd.
Nekateri avtorji menijo, da vsi izrazi pomenijo isto, drugi pa le-tem očitajo, da ne
poznajo pojmov in zato ne vidijo razlik, tretji iščejo skupne točke, ki jih zajemajo ti
pojmi.
Organizacijska klima označuje delovno ozračje v organizaciji, ki je posledica različnih
znanih in neznanih faktorjev iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega okolja, ki vpliva na
obnašanje ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti (Lipičnik, 1997, str. 63).
Organizacijska klima je kvaliteta organizacije notranjega okolja, ki jo ločuje od drugih
organizacij. Je rezultat vedenja in počutja članov organizacije, je sprejeta pri članih
organizacije, je temelj za interpretiranje situacije in rabi za vir pritiska na usmerjanje
aktivnosti (Možina, 1994, str. 146).
V večjih podjetjih najdemo znotraj skupin, ki se nahajajo na več različnih lokacijah
(razpršenost podjetja), različne klime, medtem ko je v manjših podjetjih le ta enotno
homogena. Lahko rečemo, da organizacijska klima predstavlja trenutno počutje
zaposlenih v podjetju ob vplivu notranjih in zunanjih dejavnikov podjetja.
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1.2 Vpliv organizacijske klime na podjetje in na vedenje ljudi
Vpliv klime na človekovo obnašanje oziroma na izražanje njegovih zmogljivosti ni
neposreden. Ne moremo trditi, da je slaba klima vzrok za slabe rezultate v organizaciji,
kjer so ljudje nesposobni ali pa ne znajo delati, pač pa sta nesposobnost in neznanje
delavcev dve karakteristiki, ki predstavljata značilni lastnosti slabe klime (Lipičnik,
1997, str. 63).
Klima je neustrezna in zaviralno deluje na delovni proces, če med zaposlenimi vlada
zavist in nezaupanje. Če se delavec zaradi ravnanja nadrejenih počuti nespoštovan kot
osebnost, oziroma se ne počuti dobro, mu bo delo postalo odveč, ne bo izkoristil vseh
svojih sposobnosti za podjetje, saj nima veselja do dela (Šinkovec, 1992, str. 74-75).
Zagotovo lahko trdimo, da je zadovoljstvo za vsakega zaposlenega največ, kar si lahko
posameznik želi pri delu in na delovnem mestu ter ključni predpogoj za to, kar lahko
sploh doseže. Identično lahko trdimo, da so zadovoljni zaposleni največ, kar si lahko
želi vsak vodja in nazadnje vsaka organizacija ter predpogoj za vse, kar lahko skupaj
dosežejo. Le zadovoljni zaposleni so namreč lahko pri delu učinkoviti ter uspešni in
zato je tudi vsaka organizacija lahko resnično učinkovita in uspešna le, če je v njej
velika večina posameznikov zadovoljnih. Vzrok je namreč v tem, da je organizacija
močna le toliko, kolikor je močan človeški kapital v njej, človeški kapital pa bodo
hitreje in intenzivneje generirali tisti posamezniki, ki so zadovoljni (Mihalič, 2008, str.
4).

Vedenje posameznikov je v veliki meri odvisno od njihove osebnosti, njihove
povezanosti z delom, gledanjem na okolje in od učenja, sprejemanja sprememb in
novosti. Zaposleni so si med seboj različni in te razlike so bistvenega pomena pri
oblikovanju razmerij med zaposlenimi. Za managerja je pomembno, da jih pozna, saj
sta od tega v veliki meri odvisna izvedba in uspeh nalog, ki jih opravljajo posamezniki
(Rozman, Kovač & Koletnik, 1993, str. 180-181).
Klima v organizaciji je ozračje oziroma vzdušje, v katerem zaposleni delajo in sledijo
skupnim ciljem. Dobra klima v organizaciji je podpora vodji, skupnim ciljem in
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ustvarjalni naboj za reševanje problemov. Dobra klima ne pomeni, da so vsi srečni in
zadovoljni. Bolj je pomembno to, da so skupni cilji dovolj jasni vsem, da jih sprejemajo
in poznajo svoje sposobnosti in sposobnosti svojih sodelavcev. Vodja ima pri tem
dejavno vlogo, zlasti pri pojasnjevanju skupnih ciljev in pri motivaciji sodelavcev za
skupni cilj (Ovsenik & Ambrož, 2000, str. 228-229).
Z drugimi besedami lahko rečemo, da v kolikor so zaposleni v podjetju nezadovoljni,
nemotivirani in niso zadovoljene njihove potrebe, se bo le-to odražalo na organizacijski
klimi in posledično na slabšem poslovanju podjetja. Eden izmed ciljev podjetja bi
moralo biti zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih v podjetju, s čimer bodo lažje dosegli
zastavljene cilje.

1.3 Preučevanje in merjenje klime
Da bi lahko spreminjali neustrezno in neželeno klimo, bi jo morali najprej proučiti.
Neželenost klime je pri tem določena z neželenim obnašanjem ljudi. Če se ljudje ne
obnašajo v skladu s pričakovanji in potrebami, smo del krivde za to pripravljeni
pripisati tudi neustrezni klimi. Zanimivo je to, da v nasprotnem primeru, ko se ljudje
obnašajo želeno, vidimo osnovne razloge v njihovi osebnosti. Proučiti klimo pomeni
ugotoviti njene značilne dimenzije, vzroke za njen nastanek in posledice, ki jih ima na
obnašanje ljudi oziroma uporabo njihovih zmogljivosti (Lipičnik, 1997, str. 65).

Z namenom, da ne bi bilo potrebno vedno znova iskati dimenzij v organizaciji, ki bi jih
morali proučevati, so nekateri avtorji ponudili dimenzije, po katerih bi lahko prepoznali
klimo organizacije. Z ugotavljanjem stanja na teh dimenzijah bi že lahko ugotovili
klimo, podobno kot odčitamo temperaturo s termometra. V ta namen različni avtorji
ponujajo naslednjih pet dimenzij klime kot korake pri proučevanju klime (Lipičnik,
1997, str. 65-66):


ugotoviti, kdo so ljudje, katerih stališča v organizaciji nekaj pomenijo;



proučiti te ljudi in ugotoviti njihove cilje, taktiko in šibke točke;



analizirati dileme, s katerimi se organizacija srečuje pri odločanju o svoji politiki;



pregledati zgodovino organizacije, ob tem posvetiti posebno pozornost poklicni
karieri njenih vodij;
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sestaviti celotno sliko, vendar ne z golim sestavljanjem vseh njenih delov, pač pa z
določitvijo skupnih imenovalcev.

Dobljeni rezultati so dobra osnova za razprave, v katerih se razčiščuje njihov pomen za
poslovno politiko in alternative za praktično realizacijo sprememb (Lipičnik, 1998, str.
76).
Človekovo doživljanje in vedenje je vselej rezultat usklajenega sodelovanja
posameznika s situacijo, ki ga obdaja. Vedenje pa pri tem ne določajo le objektivne
sestavine te situacije, temveč veliko bolj način, kako posameznik to situacijo doživlja.
Doživljanje situacije je osnovna predpostavka in vodilo pri proučevanju klime v
konkretni organizaciji. Ugotavljanje organizacijske klime je na osnovi lastnega
doživljanja situacije precej nezanesljivo. Tem nevšečnostim se lahko izognemo z resnim
proučevanjem organizacijske klime. Praksa je pokazala, da je najprimerneje, če v te
namene uporabljamo vprašalnike, v katerih so trditve, vprašani pa izraža svoje
doživljanje tako, da označi stopnjo strinjanja z navedeno trditvijo. Dobljene rezultate je
potrebno ustrezno analizirati in tako lahko privedemo do ustreznih zaključkov
(Lipičnik, 1999, str. 201-202).

Menim, da z merjenjem organizacijske klime dobimo informacijo, kako podjetje deluje,
ali je organizacijska klima ustrezna oziroma neustrezna, kje in kaj je potrebno
spremeniti, da bodo izpolnjena vsa pričakovanja in potrebe zaposlenih v podjetju.

1.4 Delovne razmere
Delovne razmere je možno razdeliti v več skupin.

Prvo skupino predstavljajo fizikalni in klimatski pogoji v delovni okolici in sicer
osvetlitev deluje dinamogeno na človeški organizem, to je v ustreznih mejah povečuje
psihofiziološke funkcije; temperatura – občutki vročine ali mraza delujejo neprijetno na
človeka, organizem normalno funkcionira ob določeni, konstantni (notranji)
temperaturi; vlaga – delovanje temperature na človeški organizem je tesno povezano z
vlažnostjo in gibanjem zraka, lažje prenašamo »suh« kot pa »vlažen« zrak; hrup, ropot –
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nastaja povsod, kjer se opravlja delo, nekaj šuma in ropota stimulira človekovo delovno
prizadevnost, prevelik hrup pa deluje negativno, prekinja koncentracijo, zmanjšuje
občutljivost in včasih povzroča obolenja nevrotične narave, enakomeren šum vodi k
zaspanosti in počasnosti.
Drugo skupino tvori krivulja dela in delovnega učinka, saj na delovni učinek vplivajo
razen sposobnosti, motivacije, treninga in klimatsko-tehničnih faktorjev še drugi
dejavniki, in sicer prilagajanje na delo (delovni elan) in utrujenost. Utrujenost znižuje
delovno storilnost in je pogost vzrok za razne konflikte in frustracije. Pri ponavljanju
istega ali podobnega dela se pojavlja zasičenost (monotomija, dolgočasje), ki negativno
vpliva na kvaliteto dela. Za zmanjševanje dolgočasja in utrujenosti predlagajo
raziskovalci naslednje ukrepe:


odmore, krajše in daljše, kar je odvisno od dela;



spremembo dela, drugačne metode, nove postopke;



športne igre v času glavnega odmora;



postavljanje delovnih ciljev ali podciljev;



uvajanje glasbenih programov, dekorativnih elementov, cvetlice itd.;



sodelovanje pri razmišljanju in realizaciji raznih ukrepov v zvezi z delom
(razširitev, poenostavitev dela).

Tretjo skupino predstavljajo psihološki učinki nedokončanih nalog – človek običajno ne
želi začeti novo delo ob koncu delovnega dne, pa tudi ne pustiti kakšno delo na pol
dokončano. Želja po dokončanju začete naloge je naravni psihološki pojav, ki igra pri
organizaciji dela pomembno vlogo. Dokončanje naloge je naravna oblika motivacije in
večanje interesa za delo (Možina, 1991, str. 20-28).
V četrto skupino uvrščamo delovni prostor, ki mora imeti ustrezne klimatske pogoje
(ogrevanje, hlajenje/klima, svetlobo, zračnost prostora). S tem bomo dosegli, da se bodo
zaposleni na svojem delovnem mestu dobro počutili.
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1.5 Medsebojni odnosi
Medosebni odnosi so, glede na pomembnost za zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji,
eni izmed najpomembnejših dejavnikov. Normalni medosebni odnosi so odvisni od
stopnje razvitosti demokracije, od delovne in kulturne ravni in od osebnosti
posameznikov oziroma članov organizacije. Zlasti pomembno je ustvarjati odnose
sodelovanja v organizaciji.
Če želimo biti zadovoljni na delovnem mestu in biti kar najbolj uspešni pri delu, v
veliki meri k temu pripomorejo dobri medosebni odnosi. Ti nam lahko olajšajo delo in
pripomorejo k občutku uspešnosti ali pa so izvor frustracij in občutkov neuspeha. Prav
gotovo je z večjim zadovoljstvom delati v organizaciji s sodelavci, v kateri se dobro
razumejo, kjer si zaupajo in pomagajo. Vendar, konflikti so neizogibni, včasih je celo
dobro, da do njih pride, da se problemi rešijo. Kajti v nasprotnem primeru, če se
konfliktom izogibamo, se bodo znova pojavili v taki ali drugačni obliki. Zato moramo
najprej pomisliti na to, kako bomo nasprotje rešili in ne, kako bi se mu izognili
(Možina, b. d.).

Od komunikacije so v veliki meri odvisni medosebni odnosi med zaposlenimi (Fink,
Goltnik Urnaut & Števančec, 2009, str. 15).
Komunikacija je pogovor, sporazumevanje, sporočanje, obveščanje, izmenjava,
oddajanje in sprejemanje sporočil, vzajemna dejavnost, interakcija; je dejavnost, ki je
skupna z dvema ali več ljudem, kjer so navzoči udeleženi, združeni in dejavni (Markič,
2007, str. 10).
Medosebni odnosi nastajajo na dva načina. Institucionalni način je temeljni način
oblikovanja odnosov v organizaciji. Drugi način vzpostavljanja odnosov med
zaposlenimi je spontani način. Odnosi med člani delovnega kolektiva resda nastajajo
predvsem pri izpolnjevanju delovnih in drugih nalog, toda prav tako pa tudi v zvezi s
številnimi osebnimi vprašanji in problemi posameznikov.
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Odnosi med zaposlenimi v organizaciji, bodisi da nastajajo na institucionalen bodisi na
spontan način ali pa hkrati na oba načina, se pojavljajo kot odnosi sodelovanja ali
konfliktni odnosi.
Odnosi sodelovanja se pojavljajo skladno brez pomembnejših konfliktov med
posamezniki ali skupinami posameznikov – članov delovnega kolektiva.
Konfliktni odnosi pa vsebujejo negativne komponente, ki povzročajo težave v
interakcijah in komunikacijah med člani organizacije.

Konfliktni odnosi nastanejo tako iz institucionalne sestavine odnosov, torej zavoljo
nespoštovanja predpisanih norm, lahko pa so posledica pomanjkljivosti v osebnosti
posameznikov, v njihovem značaju, izobrazbi in osebni kulturi (Možina, 1994, str. 183184).
Med temeljne značilnosti medsebojnih odnosov spadajo naslednje ugotovitve:


priznavanje različnosti: pomeni, da vsakomur priznavamo pravico do lastnega
mišljenja;



vzajemnost odnosov: pomeni, da se obojestransko zanimamo za podrobnosti,
proučujemo in se učimo, predlagamo in sprejemamo predloge, sprašujemo in se
dogovarjamo, kontroliramo in sprejemamo kontrolo;



omogočanje osebnega izražanja: je pravica vsakogar do osebnega izražanja,
ločevanja in ustvarjanja novih odnosov. To pomeni pravico do individualnosti;



dajanje in sprejemanje povratnih informacij: je pomembna značilnost medsebojnih
odnosov med ljudmi. Brez povratnih informacij ni resničnega stika med ljudmi,
zlasti ne pravega medsebojnega odnosa;



priznavanje nasprotij: popolna harmonija med ljudmi je v večini primerov samo
lažna harmonija, izogibanje konfliktom, kot da jih ne bi bilo. Družba brez nasprotij
je lažna skupnost, lažni mir, nedialektično stanje;



preprečevanje dvopomenske situacije: gre preprosto za to, da tisto, kar
pripovedujemo, tudi mislimo, da se tako tudi vedemo in da naše stališče do tistega, s
katerim komuniciramo, ustreza tistemu, kar poročamo. S takšnim komuniciranjem
ustvarjamo okrog sebe iskreno, jasno in nezapleteno vzdušje.
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Brez kakršnegakoli vsiljevanja: stvarnost je prikazana takšna, kakršna je. Svoje psihične
realnosti ne vsiljujemo drugim kot njihovo psihično realnost (Možina, 1994, str. 189190).
Ljudje smo različni, imamo svoje osebnostne lastnosti in razmišljanja. Iz tega sledi, da
je potrebno vedno iskati notranje kompromise, da bi lahko delo potekalo nemoteno, s
tem bi vzdrževali zdrave medsebojne odnose, razvile bi se prijateljske vezi, zaposleni bi
težili h kakovostno opravljenemu delu ter ne bi razmišljali o odhodih iz podjetja.

1.6 Sodelovanje zaposlenih pri odločanju
Sodelovanje zaposlenih pri upravljanju družbe se uresničuje tako, da so zaposleni
(Mežnar, 1993, str. 186):


neposredno obveščeni in da lahko neposredno dajejo predloge in mnenja;



obveščeni preko delavskega zaupnika ali sveta delavcev ter da preko njega dajejo
predloge in mnenja, zahtevajo skupno posvetovanje z delodajalcem, soodločajo o
posameznih, z ZSDU določenih vprašanjih in zahtevajo zadržanje posameznih
odločitev delodajalca do sprejema končne odločitve na pristojnem organu. Najnižja
oblika sodelovanja zaposlenih pri odločanju je obveščenost, najvišja oblika pa
pravica zadržanja posamezne odločitve delodajalca.

Temeljni cilj celotnega sistema delavske participacije je namreč doseganje večje
poslovne uspešnosti oziroma večje uspešnosti pri doseganju osnovne dejavnosti
organizacije, kar velja tako za gospodarske organizacije kot za zavode. To pomeni, da
se poskuša na ta način čim bolj produktivno angažirati celoten človeški potencial v
organizaciji, kar pa je mogoče doseči le z vsestranskim vključevanjem zaposlenih v vse
vidike dela in poslovanja (Gostiša, 1996).

Individualna (neposredna) participacija zaposlenih v poslovnem procesu, ki se navzven
odraža predvsem v stopnji njihove avtonomije pri delu, je eden ključnih pogojev za
učinkovito zadovoljevanje njihovih osebnostnih potreb po samopotrjevanju oziroma
samouresničevanju z delom, kolektivna (predstavniška) participacija zaposlenih pri
sprejemanju poslovnih odločitev v podjetju pa eden ključnih pogojev za učinkovito

Bojana Nemanič: Analiza zadovoljstva zaposlenih v podjetju Vrvica Celje d.o.o

17

magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

zadovoljevanje njihovih societalnih potreb po pripadnosti. Oboje skupaj (sistem
delavske participacije kot celota) pa predstavlja pomemben vzvod t.i. neekonomske
motivacije zaposlenih (Gostiša, 2001).
Nadrejeni bi morali zaposlene enkrat mesečno pozvati k udeležbi na sestanku, kjer bi
vsi zaposleni oziroma prisotni na sestanku podajali svoje predloge in izboljšave glede
posameznih problemov. Prav tako bi bilo potrebno zaposlene čim bolj vključiti v
načrtovanje in izvajanje strategije podjetja. V ta proces bi se morala vključiti tudi
kadrovska služba, ki bi, poleg predstavnikov zaposlenih, izobesila na oglasno desko
vizije managerjev, nastale probleme v podjetju itd. Poleg oglasne deske pa bi postavili
embalažo, v katero bi zaposleni shranjevali svoje zamisli in predloge.

1.7 Motiviranje zaposlenih
Permanentno in zlasti pravilno motiviranje in stimuliranje zaposlenih ima izjemne
učinke na njihovo zadovoljstvo in uspešnost pri delu. Osnovno pravilo je, da vedno
motiviramo in stimuliramo le s pozitivnimi ukrepi. To pomeni, da v namen motiviranja
in stimuliranja izvajamo ukrepe, kot so nagrajevanje, hvaljenje, spodbujanje,
podpiranje, navduševanje in podobno (Mihalič, 2008, str. 26).
Ljudje delajo zato, da bi si pridobili sredstva za življenje, sredstva, s katerimi bi
zadovoljili kakšno potrebo. Ker pridobivajo sredstva za zadovoljitev potreb ne samo z
delom, to je s pridobivanjem in prilagajanjem naravnih stvari, temveč tudi drugače, na
primer z igranjem ali s kramljanjem, pa tudi z napadanjem drugih ljudi, pravimo
splošneje, da delujejo (Lipovec, 1987, str. 109).
Imamo torej naslednjo zvezo:

Slika 1: Mehanizem motiviranja

Potreba → delovanje → sredstvo za zadovoljitev potrebe (cilj)
Vir: Lipovec, 1987, str. 109

Delovanje, ki je usmerjeno h kakemu vnaprej zamišljenemu cilju, z uresničitvijo
katerega je mogoče zadovoljiti kakšno potrebo, je motivirano delovanje. Motivirano
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delovanje je torej sredstvo za uresničitev kakšnega cilja. Vse, kar je tako ali drugače
povezano s ciljem, je lahko sredstvo za uresničitev cilja, je motiv delovanja.
Motiv je torej razlog, da človek deluje. Motiv na umišljen način povezuje potrebe in
cilje ter tako pojasnjuje človekovo delovanje. Motivi so hotenja, ki se porajajo v
človekovi notranjosti na podlagi njegovih potreb in ki usmerjajo njegovo delovanje.
Zbujanje teh hotenj imenujemo motivacija. Nekateri pisci jo razumejo tudi kot
nagnjenost k določenim načinom delovanja za zadovoljevanje tistih potreb, ki sprožijo v
človeku takšno napetost. Drugi pa spet menijo, da je motivacija zaznani nagib delovati v
določeni smeri ali uresničevati določen cilj (Lipovec, 1987, str. 109).
Strokovnjaki razvrščajo motive na več načinov. Glede na vlogo, ki jih imajo motivi v
človekovem življenju, razlikujemo primarne in sekundarne. Primarni so motivi ali
silnice, ki usmerjajo človekovo aktivnost k tistim ciljem, ki mu omogočajo, da preživi.
V tem primeru govorimo tudi o potrebah, ki so lahko biološke ali socialne. Sekundarni
pa so tisti motivi ali silnice, ki človeku zbujajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni, ne
ogrožajo pa njegovega življenja, če niso zadovoljeni. Glede na nastanek ločimo motive
na podedovane in na pridobljene. Podedovani so tisti motivi, ki jih človek prinese s
seboj na svet, pridobljeni pa tisti, ki si jih je pridobil v življenju. Glede na razširjenost
med ljudmi ločimo takšne motive, ki jih srečujemo pri vseh ljudeh in jih imenujemo
univerzalne, takšne, ki jih srečujemo samo na določenih območjih in jim rečemo
regionalni, ter takšne, ki jih srečamo samo pri posameznikih in se jim reče individualni
(Lipičnik, 1998. str. 156-157).
Mnogim se zdi vprašanje, zakaj ljudje delajo, povsem preprosto: človek dela, da bi sebi
in tistim, ki so od njega odvisni, priskrbel sredstva za življenje oziroma, da bi si pridobil
denar. Drugi menijo, da ljudje delajo zato, da bi se uveljavili. Resnično se pri delu
navadno uveljavljajo tisti, ki se trudijo in uspevajo. Številna proučevanja na področju
delovne motivacije so privedla strokovnjake do zelo pomembnega sklepa: niti ena sama
človekova aktivnost, tako tudi delo ne, ni nikoli spodbujena samo z enim, temveč s
številnimi zelo zapletenimi, znanimi in neznanimi dejavniki. Če bi poznali vse vzgibe in
gibala, ki so posameznika privedli do določene aktivnosti, bi si znali razložiti, zakaj
dela prav tisto, kar dela. Hkrati bi vedeli, zakaj ne dela ničesar drugega. Prav tako bi
lahko umetno sprožili določeno reakcijo pri posamezniku, če bi ustvarili vse okoliščine,
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ki želeno reakcijo povzročajo. Podobna vprašanja o umetnem sprožanju določenih
reakcij si postavljajo tudi managerji v organizacijah, ko ugotavljajo (Lipičnik, 1998, str.
155-156):


da nekateri delavci raje delajo po svoje kakor po njihovih navodilih;



da imajo nekateri delavci veliko idej za izboljšanje organizacije in vodenja;



da nekatere delavce ponavljajoče se delo dolgočasi;



da posamezni delavci kar nenadoma postanejo neproduktivni, ker jih nihče ali nič ne
spodbuja k delu;



da nekateri ne želijo delati za svoje neorganizirane vodje;



da nekateri delavci niso zadovoljni z delom, ker ne vidijo končnih rezultatov
svojega dela;



da nekateri na delo zamujajo in iz njega odhajajo predčasno;



da delavci zahtevajo, da jih kdo posluša, če imajo probleme ali predloge za
izboljšanje proizvodnje;



da so nekateri delavci nezadovoljni, če delajo s slabim orodjem ali s slabo opremo;



da si delavci želijo raznoliko delo in drugo.

Če bi v organizacijah znali odgovoriti na vsa našteta in še druga podobna vprašanja, bi
lahko pričakovali, da se bosta uspešnost posameznikov in s tem uspešnost organizacije
močno povečali. Povečalo bi se tudi zadovoljstvo delavcev, ki bi bili pripravljeni vlagati
v svoje delo več truda. Zato bi se spet povečala uspešnost organizacij.
Vodje v podjetjih bi morali zaposlene s plačo, s stalnostjo zaposlitve, z medsebojnimi
odnosi, z zanimivim delom, z napredovanjem, z ugodnimi delovnim časom (gre za
motivacijske dejavnike), motivirati tako, da bi z delom dosegali želene cilje podjetja,
hkrati pa bi ti cilji postali tudi njihovi lastni cilji. Zaposleni, ki so dobro, ustrezno
motivirani, opravljajo svoje delo dobro, so bolj zagnani za svoje delo, zato dosegajo
boljše rezultate. Rezultat, ki se pri tem izraža, pa je dobro poslovanje podjetja.
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1.8 Stres pri delu
Z izrazom stres ponavadi označujemo telesne simptome, ki jih povzroči povečana
napetost. Neka stopnja stresa je povsem normalna, saj pomaga premagovati izzive
vsakdanjosti. Previsoka stopnja stresa pa povzroči neprijetne odzive telesa.
Številna obdobja stresa so posledice osebnih težav. Medčloveški odnosi so pogostokrat
razlogi za najrazličnejša znamenja, ki so stranska posledica čustvenega stresa (Battison,
1999, str. 6-10).
Številni dejavniki, povezani z delovnim okoljem ali delom, lahko delujejo stresno
(Battison, 1999, str. 12). Predstavljamo jih v obliki vprašanj:


imate težave z zbranostjo in produktivnostjo;



pogosto izostajate z dela, se vam večkrat zgodi nezgoda;



imate napete odnose s kolegi ali postavljate mlajšim sodelavcem nerazumne
zahteve;



večkrat preverjate svoje delo in sprejemate odločitve v afektu;



je vaše delovno mesto prijetno urejeno;



imate naravno svetlobo;



sedite na udobnem stolu;



ste izpostavljeni predirljivim zvokom ali bleščanju računalniškega zaslona;



delate v več izmenah;



vam nadrejeni nalagajo nepotrebna opravila;



so vaše sposobnosti premalo upoštevane;



težko usklajujete delo in zasebne obveznosti.

V današnjem času so razlogi za stres nekoliko drugačni kot v preteklosti. Danes so
zaposleni prisiljeni delati v prekratkem časovnem okvirju. To pomeni, da je treba delati
hitreje, da se naloge zaključijo pravočasno. Vendar to prinaša samo več težav, saj je
verjetnost napak veliko večja. Kar pomeni, da je treba ponovno veliko časa za njihovo
odpravo. Zaposleni so se prisiljeni prilagajati delovnim zahtevam, družini in še vsemu
ostalemu.
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Stres na delovnem mestu povzroča izpostavljenost številnim dejavnikom stresa.
Černigoj Sadar (2002, str. 93-95) navajata pet skupin, ki poglavitno vplivajo na količino
stresa v organizacijskem okolju:


značilnosti dela in postavljene naloge;



medsebojni odnosi;



vloge v podjetju;



skrbi, povezane s kariero;



struktura in kultura podjetja.

Stres vpliva tako na posameznika kot tudi na samo poslovanje podjetja. Zaradi stresa
pride do medsebojnih konfliktov, zmanjša se produktivnost, motivacija in zmanjša se
občutek pripadnosti družbi (zamujanje na delo, dolgi odmori), poveča se število napak,
kar pomeni, da se zniža kvaliteta, povečajo se stroški kot posledica stresa. Zaradi
mobinga oziroma trpinčenja na delovnem mestu prihaja do stresnih situacij in
posledično do bolniških, delovnih nesreč itd. Vodstvo podjetja bi moralo v prvi vrsti
poznati vse stroške, ki so povezani s stresom ter odkrivati in odpravljati stres v podjetju.
To bi storili tako, da bi zaposlenim omogočili, da sodelujejo pri odločitvah, ki so vezane
na njihove naloge. Prav tako bi bilo potrebno ustanoviti delovne skupine, ki bi
odgovorno sprejemale odločitve za izboljšave.

1.9 Varnost zaposlitve
Stalnost zaposlitve pomeni za delavca materialno varnost in določen položaj v družbi.
Bolje kot o stalnosti zaposlitve je govoriti o varnosti in kontinuiteti zaposlitve, kar
pomeni, da se delo oziroma delovno mesto spreminja, delovno razmerje, status delavca
v isti ali drugi organizaciji pa se nadaljuje. Relativno varna in kontinuirana zaposlitev je
danes možna le ob stalnem prilagajanju novostim v stroki. Na visokostrokovnih in
vodilnih delovnih mestih je potrebno še več: zahtevajo se nove ideje, ki so potrebne za
uspeh organizacije. Izobraževanje je ne le pravica oziroma možnost, ampak tudi
dolžnost oziroma pogoj ohranjanja zaposlitve. Povezovanje potreb organizacije po
človeškem dejavniku na eni strani in individualnih pričakovanj potencialnih delavcev na
drugi strani se združujeta v dejavnosti, ki jih označujemo kot kariere posameznikov in
organizacij (Kavar Vidmar, 1995, str. 211-212).
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Zaposleni za nedoločen čas so bolj produktivni, trudijo se za svoj obstanek v podjetju. S
stalnim izobraževanjem in usposabljanjem bi morali v podjetjih namesto varnosti
zaposlitve ohranjati zaposljivost. Res pa je, da je varnost zaposlitve mogoča le takrat, ko
vsi zaposleni v podjetju opravljajo svoje naloge vestno in strokovno. S tem pa je tudi
zagotovljena sama rast podjetja, seveda, če so vzpostavljeni dobri medsebojni odnosi
med sodelavci in nadrejenimi.

1.10 Izobraževanje in usposabljanje
Osnovni

pogoj

za

uspešnost

vsakega

podjetja

je

nenehno

izobraževanje,

izpopolnjevanje in usposabljanje njihovih sodelavcev. Zaradi zahtev po vse večji
konkurenčni sposobnosti in dodani vrednosti ter uspešnosti podjetij, izobraženi in
usposobljeni zaposleni predstavljajo vse večji kapital podjetij (Šarman, b. d.).
Učenje, izobraževanje in usposabljanje v organizaciji je proces, s katerim organizacija
spoznava procese in stanja v okolju ter se jim prilagaja. Okolje je vse bolj turbulentno,
organizacija se mora velikokrat odzvati zelo hitro. Uspešnejša je tista organizacija, ki se
uči hitreje. Učenje, izobraževanje in usposabljanje je vitalni sestavni del učeče se
organizacije, ki vlaga v razvoj kadrov (Merkač Skok, 2005, str. 193).
Na področju izobraževalnega managementa se organizacije danes vedno manj
poslužujejo klasičnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja in vedno bolj
sodobnih oblik pridobivanja znanja, kot so e-izobraževanje, simulacijsko učenje,
usposabljanje na delovnem mestu, rotacijsko izobraževanje, ekstremno usposabljanje,
usposabljanje za samostojno učenje in vodenje samega sebe ter podobne oblike tako
imenovanega novega izobraževanja zaposlenih (Mihalič, 2006, str. 188).
Načrtovanje vsebine, oblike in obsega izobraževanj, izpopolnjevanj in usposabljanj
zaposlenih mora biti vedno v skladu z ugotovljenimi izobraževalnimi potrebami in tudi
predvidenimi razvojnimi spremembami organizacije ter preko izvajanja izobraževalne
politike in politike managementa človeškega kapitala, pogojeno predvsem s
srednjeročnimi in dolgoročnimi cilji organizacije (Mihalič, 2006, str. 195).
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Na podlagi strategije podjetja je potrebno skupno, glede na želje in potrebe po razvoju
znanj, z zaposlenimi in vodji najprej oblikovati ustrezne programe izobraževanja in
usposabljanja. Nato se zaposlene pošlje na izobraževanje in usposabljanje, na koncu pa
je potrebno preveriti, kakšni so bili učinki in rezultati le-teh. Ni dovolj, da se zaposlene
pošlje na izobraževanje in na usposabljanje samo zato, da se zadovoljijo potrebe
podjetja po statističnem dokazovanju izobraževanj in usposabljanj na leto.

1.11 Sistem napredovanja
Mehanizmi napredovanja v organizaciji morajo biti natančno definirani in transparentni.
Zahtevajo se zlasti zelo jasna in objektivna merila oziroma kriteriji napredovanja. Pri
tem morajo zaposleni natančno vedeti, kaj morajo doseči, katera znanja in druge
kompetence morajo pridobiti, kakšno kvaliteto dela morajo doseči in podobno, da bodo
napredovali in na kakšno delovno mesto ter tudi kdaj lahko pod izpolnjenimi pogoji
napredujejo. V organizaciji morajo imeti popolnoma vsi zaposleni enake realne
možnosti za napredovanje, če dosežejo definirane kriterije in če se trudijo uvrstiti med
najboljše, najsposobnejše in najbolj kompetentne sodelavce.

Sistem napredovanja v organizaciji mora biti tesno povezan predvsem s sistemi
nagrajevanja, obenem pa tudi s kompetenčnimi načrti in njihovo realizacijo, rednimi
letnimi razgovori, kariernimi načrti, z individualnimi načrti napredovanja zaposlenih,
sistemi ocenjevanja in z drugimi tovrstnimi orodji.
V

splošnem

ločimo

vertikalno

in

horizontalno

napredovanje.

Horizontalno

napredovanje se v praksi preredko izvaja, je namreč veliko bolj motivacijska in je
vezano na napredovanje v okviru delovnega mesta. Gre za pridobitev večjih
odgovornosti in pristojnosti, zahtevnejših nalog, večje plače, višjega naziva, boljših
delovnih pogojev in sredstev, večje pisarne, večji obseg bonitet in podobno. Vertikalno
napredovanje pa je vezano na napredek po hierarhični lestvici organizacije navzgor.
Slednje praviloma pomeni vodenje večjega števila sodelavcev, novo delovno mesto
oziroma nov naziv, večjo plačo za opravljeno delo, višjo stopnjo odgovornosti in
pristojnosti, več založitev ter podobno.
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Napredovanje mora biti pogojeno izključno z uspešnostjo in učinkovitostjo
posameznika, njegovimi znanji, inovativnostjo in drugimi kompetencami, vplivom dela
posameznika na ustvarjanje nove vrednosti in podobno. Pogoji za napredovanje morajo
biti torej zelo eksaktno in zlasti popolnoma objektivno določeni. Pomembno je, da so ti
pogoji transparentni in da jih poznajo vsi zaposleni, zato je priporočljivo, da jih v
organizaciji objavljamo javno, tako kot tudi dosežke pri delu ter izpolnjevanje pogojev
posameznika za napredovanje (Mihalič, 2006, str. 242-243).

Sistem napredovanja bi moral spodbujati zaposlene k doseganju zastavljenih ciljev in
vezan bi moral biti glede na doseganje rezultatov zaposlenih. Je sestavni del
nagrajevanja. Napredovati bi morali le tisti zaposleni, ki imajo želje in ambicije po
napredovanju, s tem jih bomo spodbudili, da bodo še boljši. Napredovati bi morali na
tista delovna mesta, na katerih bodo izkoriščena vsa njihova znanja in veščine.

1.12 Sistem nagrajevanja
Nagrade ponavadi delimo na finančne in nefinančne. Sistem nagrajevanja pa vključuje
tudi filozofijo, strategijo, politiko, načrtovanje in procese, ki jih uporablja organizacija
za razvoj in vzdrževanje sistema nagrad.

Sistem nagrajevanja najpogosteje pomeni usklajeno politiko, procese in prakso neke
organizacije, da bi nagradila svoje zaposlene glede na njihov prispevek, zmožnosti in
pristojnosti in tudi glede na njihovo tržno ceno. Organizacije oblikujejo sistem
nagrajevanja v okviru filozofije nagrad, strategije in politike ter vsebuje dogovore o
procesih, praksi, strukturi in postopkih, ki določajo tipe in ravni plač, ugodnosti pri delu
in druge oblike nagrad.
Sistem nagrajevanja vključuje finančne nagrade (fiksna in variabilna plača) in ugodnosti
pri delu, ki skupaj pomenijo celotni sistem nagrajevanja. Poleg tega vključuje tudi
nefinančne nagrade (priznanja, pohvale, dosežke, osebni razvoj in še kaj) in v mnogih
primerih sistem nagrajevanja uspešnosti. Sestavine sistema nagrajevanja so lahko
(Lipičnik, 1998, str. 191-192):
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procesi merjenja – najpogosteje vrednotimo delo, posameznika in njegovo delo. Za
uspešno merjenje pojavov, ki jih bomo upoštevali pri oblikovanju sistema
nagrajevanja, torej pred samim vrednotenjem, je smiselno izdelati analizo razmerij
na trgu in ugotoviti, kaj procesi merjenja pomenijo za uspešnost organizacije;



motiviranje – gre za učinke, ki jih ima sistem nagrajevanja na motivacijo ljudi, če
uporabimo finančne ali nefinančne nagrade. Med finančne nagrade štejemo osnovno
in variabilno plačo, ugodnosti delavcev in razna druga nadomestila. Vrsta in obseg
uporabe nefinančnih nagrad pa sta predvsem odvisna od kulture in vrednot
organizacije in še posebej od kakovosti managementa, vodenja in lastnega dela.
Nefinančne

nagrade

naj

bi

predvsem

usmerjale

in

nagrajevale

razvoj

posameznikovih zmožnosti in njegovo kariero;


dodatki – so predvsem nagrade za različne vloge, ki jih ljudje igrajo pri svojem delu,
njihove pristojnosti, zmožnosti in izkušnje. Ponavadi se dodajajo osnovni plači, in
sicer različno glede na raven in pozicijo v organizaciji. Nedenarne nagrade imajo
pogosto večji učinek kot denarne. Kadar se govori o takšnem načinu nagrajevanja,
se je potrebno zavedati, da sta obseg in vrsta uporabe odvisna od kakovosti
managementa, načina vodenja in lastnega dela. Med dejavnike nedenarnega
nagrajevanja uvrščamo pohvale, priznanja in graje, tekmovanje, sodelovanje pri
delu, možnost soodločanja, možnost osebnega, intelektualnega razvoja in razvoj
kariere.

Oblikovanje sistema nagrajevanja je dinamičen proces, ki ga oblikujejo različni pogledi
na sam sistem in cilji, ki naj bi jih z njim dosegli. Vsekakor mora biti sistem
nagrajevanja podrejen zakonodaji v posamezni državi, izhajati pa mora iz strategije
same organizacije. Zato so si državna regulativa in težnje organizacij pogosto v
nasprotju. Sistem nagrajevanja je tisti bistveni sestavni del vsake organizacije, ki mora
pri ljudeh izvabljati za organizacijo in zanje bistveno vedenje (Lipičnik, 1998, str. 255).
Da bi lahko sistematično oblikovali sistem nagrajevanja in drugih ugodnostih pri delu,
moramo posamezne pojave meriti. Merimo lahko delo, uspešnost delavcev in stroške, ki
zadnje čase vse bolj vplivajo na sistem nagrajevanja. Če pri tem ne uporabljamo
metrijsko zanesljivih instrumentov, lahko napravimo več škode, kot če se odločamo »na
pamet«.
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Sistem nagrajevanja bi moral spodbujati zaposlene k doseganju zastavljenih ciljev in
vezan bi moral biti glede na doseganje rezultatov zaposlenih. Nagraditi bi morali samo
dobre delavce, ki uresničujejo svoje lastne cilje, ki so hkrati tudi cilji podjetja in ne
zaposlene, ki si to ne zaslužijo. Nagrajevanje se ne bi smelo odražati samo pri dobri
osnovni plači, ampak bi se moralo le to odražati na primer pri napredovanju na
delovnem mestu, dodatku k delovni uspešnosti, službenem telefonu in avtomobilu,
uporabi parkirnega mesta, pri vstopnicah za welness centre, vikend počitnicah,
potovanju, dodatnim zdravstvenim zavarovanjem itd.

1.13 Varnost pri delu
Namen varnosti pri delu ni samo preprečevanje slabega (stres, nesreče pri delu, poklicne
bolezni), ampak ustvarjanje pozitivnega (prijetnega, udobnega, vzpodbudnega),
pospeševanje zdravja in varnosti zaposlenih. Varnost pri delu je najnujnejši element
kakovosti delovnega življenja. Pomanjkljiva varnost pri delu lahko ogrozi temeljno
pravico človeka, to je pravico do življenja. Zaradi naraščajoče zavesti o socialni in
družbeni odgovornosti delodajalcev se varnosti pri delu namenja vedno večji pomen.
Razen tega so stroški, ki nastajajo zaradi bolezni in nesreč, izredno visoki. Uspeh
organizacije je odvisen od sposobnosti in učinkovitosti zaposlenih. Bolni delavci ne
bodo dosegali optimalnih rezultatov. Tudi pogostejše manjše nesreče lahko zmanjšajo
dohodek. Varnost pri delu se vedno bolj povezuje s problemi varstva okolja in s
preventivnim zdravstvenim varstvom prebivalstva. Osveščanje ljudi o pomenu skrbi za
zdravje vpliva na osveščanje delodajalcev in delavcev o zdravju kot pogoju za delovno
uspešnost. Značilnost sodobnega načina dela je naraščanje stresa pri delu. Stres ni nujno
negativen. Če je zdravje dinamično ravnotežje, je stres njegov del, ker ni zdravja brez
interakcije z drugimi ljudmi in okoljem. Če pa je stres intenziven, kontinuiran ali
ponavljajoč se, če mu oseba ni kos, če se ne zmore spopasti z njim ali če nima podpore,
postane stres negativen in vodi v fizične bolezni in psihične težave. Negativen stres ima
veliko vzrokov. Gre za neskladje med posameznikom in fizičnim okoljem, kot so hrup,
smrad, razsvetljava, temperatura, vlaga, vibracije, gneča, strupene snovi, stroji in
orodja. Drugi vzroki se nanašajo na odnos med posamezniki in psihosocialnim okoljem.
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Pri tem gre za nivo avtonomnosti in odgovornosti, obseg dela, organizacijo raznih
dejavnosti, delovni čas, odnos z drugimi posamezniki in skupinami. Stresorji obeh vrst
so povezani (Kavar Vidmar, 1995, str. 211).
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MOTIVACIJA

Raziskovalci motivacije pogosto poudarjajo, da je rezultat motivacije pričakovanje.
Zato smo zadovoljni, če se pričakovanja uresničijo. Zadovoljstvo naj bi bilo praviloma
tem večje, čim pomembnejši je izpolnjen motiv za tistega, ki ga doživlja. Zadovoljstvo
in nezadovoljstvo sta dve skrajnosti ene lestvice. V praksi pa srečujemo tudi druga
vmesna stanja. Težnja ljudi sili, da se po možnosti približajo zadovoljstvu in izognejo
nezadovoljstvu. Velika pričakovanja so po tej logiki posledica velike motivacije, velika
razočaranja pa posledica premajhnih pridobitev. Zato bi praktično nikoli ne smeli
dovoliti, da bi v ljudeh gojili napačna pričakovanja, obljubljali stvari, ki jih ne moremo
izpolniti (Lipičnik & Možina, 1993, str. 44).
Motivirati ljudi pomeni razumeti, kaj jih žene in spodbuja k dobremu delu. To nam uspe
tako, da razumemo potrebe posameznikov in obenem ustvarjamo priložnosti, ko si sami
želijo dobro delati. Če delamo z motiviranimi ljudmi, pridobimo naslednje (Keenan,
1995, str. 62-63):


delo bo opravljeno dovolj kakovostno in v načrtovanih časovnih okvirih;



ljudje bodo radi opravljali svoje delo in počutili se bodo koristne;



ljudje bodo trdo delali, ker bodo sami hoteli opraviti svoje delo;



izvedbo bodo spremljali za to zadolženi posamezniki in ne bo je treba toliko
nadzorovati;



zavest bo visoka, kar bo v okolici ustvarilo odlično delovno ozračje.

Takoj ko postanejo ljudje motivirani, moramo budno skrbeti za ohranjanje njihove
vneme, kar pa je vredno truda. Preprosta in neomajana resnica pravi, da so visoko
motivirani ljudje tisti, ki dobro delajo in dosegajo zavidljive rezultate.

2.1 Opredelitev pojma motivacija in motivirati
Motivacija je psihološko stanje posameznika, usmerjeno k izpolnitvi potrebe.
Motiviranje pa je nizanje različnih motivov, ki naj spodbujajo določena ravnanja ljudi
(Brejc, 2004, str. 55).
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Motivacija je tisto, zaradi česar ljudje ob določenih sposobnostih in znanju delajo. Brez
motivacije človek ne more storiti nobene aktivnosti, ne more biti dejaven. Posebej je
pomembna motivacija za delo, pomaga mu, da uresniči svoje cilje organizacije, v kateri
je zaposlen. Motivacijo uporabljajo managerji kot orodje za krmiljenje človekove
aktivnosti v želeno smer. Temu procesu rečemo motiviranje (Lipičnik, 1998, str. 184).
V strokovni literaturi in v dnevni praksi uporabljamo poleg splošnih izrazov motiv,
motivacija, motivirati še podpomenske izraze delovna motivacija, motivacija dela in
motiv(acija) za delo. Različni avtorji opredeljujejo pomen motivacije (za delo) različno,
kar se med drugim kaže tudi v precejšnem številu motivacijskih teorij. V nadaljevanju
so predstavljene še nekatere definicije obeh izrazov.
Motivacija je nenehen spodbujevalen proces osmišljanja osebnega delovnega
(poslovnega) življenja in doživljanje zadovoljstva, ki ga omogoča ustvarjalno delo v
podjetju, naravnano k uspešnosti, osebnostni in strokovni rasti zaposlenih ter
prispevkom posameznikov in skupin k odličnosti. Motivacija je tudi pripravljenost
vložiti trud za dosego cilja, če vloženi napor zadovolji nekatere potrebe posameznikov
(Uhan, 2000, str. 11).
Delavčeva dejavnost je vedno odvisna od nekih notranjih pobud ali pa od zunanjih
dražljajev. Ta gibala delavčeve dejavnosti imenujemo s skupnim imenom motivacija. V
delovni situaciji delujejo poleg njegovih motivov, interesov, stališč in potreb, ki izhajajo
iz zasebnega življenja, še taka gibala, ki so vezana izrazito na delovno situacijo.
Motivacija ljudi na delu izvira iz (Šinko, 2000, str. 84):


pohvale in graje;



konfliktne situacije;



tekmovanja;



sodelovanja;



stimuliranja s plačo.

Motivacija je psihološki proces, ki posameznika spodbuja, da bi dosegel zastavljene
cilje. Ta proces vodi v motivirano vedenje, od katerega je odvisna uspešnost
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posameznika in podjetja kot celote. Ugotovili so, da se motivacija spreminja z
obnašanjem, da ni edini dejavnik, ki vpliva na vedenje, da vedenje vpliva na uspešnost
ter da je motivacija pogojni dejavnik, a ne zadosten element za uspešnost poslovanja
organizacije in dela posameznikov. Nanaša se na sile znotraj ali zunaj posameznika, ki v
njem sprožijo navdušenje za neko početje in mu pomagajo pri tem vztrajati. Lahko jo
opredelimo tudi kot posameznikovo močno željo, da bi opravil določeno aktivnost
(Dimovski et al., 2005, str. 255).
Motiviranje je proces spodbujanja delavcev z določenimi sredstvi, da bodo učinkovito
in z lastnim pristankom opravili dane naloge ali delovali v smeri določenih ciljev.
Spodbujati je možno na primer z različnimi nagradami, priznanji ali drugimi oblikami
spodbude, ki pozitivno motivirajo in ki zadovoljujejo osebne potrebe. Grožnje ali kazni
so oblike negativnega spodbujanja, ki osebo odvrača od neželenih ciljev ali dejanj
oziroma nesprejemljivih obnašanj (Uhan, 2000, str. 12).
Vsak posameznik ima v svojem življenju vzpodbudo, ki je usmerjena v določene cilje,
želje in potrebe. Eni imajo cilj postati vodje, direktorji podjetij. Drugi imajo željo imeti
otroke, jih izšolati. To pomeni, da imajo v svojem življenju motivatorja, ki jim bo
pomagal uresničiti te cilje, želje in potrebe. So motivirani. Torej, motivacija je gibanje,
vodilo posameznika.

2.2 Motivacijske teorije
Nemogoče je govoriti, še manj trditi, da so učinki delovanja (ne)motiviranega človeka
pri delu raziskana stvar. Znanih je desetine motivacijskih teorij, ki nam obravnavano
problematiko vendarle vsaj približno pojasnjujejo (Uhan, 2000, str. 22). Danes obstajajo
številne teorije, ki obravnavajo področje fenomena motivacije in metod motiviranja kot
spodbujanja človeka k ravnanju na želen način. Teorije obravnavajo motivacijo z raznih
vidikov. Tako ali drugače vse iščejo odgovor na vprašanje, kaj žene človeka na
delovnem mestu k delu (Ferjan, 1999, str. 117).
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2.2.1 Maslowa motivacijska teorija
Maslowa motivacijska teorija temelji na hierarhiji in pomembnosti človeških potreb.
Maslow je človeške potrebe razdelil na pet stopenj:


fiziološke potrebe;



potrebe po varnosti in zaščiti;



socialne potrebe (prijateljstvo, ljubezen, pripadnost);



potrebe po spoštovanju in samospoštovanju, ugledu;



potrebe po samouresničevanju, samopotrjevanju (razvoj sposobnosti, kreativnost).

A. H. Maslow je postavil trditev, da človekove potrebe nastajajo v naštetem zaporedju.
Potreba, ki je zadovoljena, ne motivira več, pač pa se ob tem pojavi naslednja potreba,
ki deluje kot motivacijski dejavnik (Uhan, 2000, str. 23).

Managerska uporabnost Maslowe motivacijske teorije je, da lahko managerji na osnovi
navadnih vprašalnikov, kaj motivira ljudi v določeni organizaciji in v določenem času,
ugotovijo, na kaj so ljudje tisti trenutek najbolj občutljivi. To ugotovitev lahko
uporabijo, ko poskušajo določiti instrumente za vplivanje na motivacijo zaposlenih
(Lipičnik, 1997, str. 162).

Slika 2: Ponazoritev motivacijske teorije Maslowa

Vir: Lipičnik, 1998, str. 165
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Maslowa motivacijska teorija je teorija človeških potreb in pravi, da ko posameznik
doseže zastavljen cilj, neko potrebo, je zadovoljen, ni več motiviran, si nato najde drugo
potrebo, drug cilj, ki ga bo motiviral naprej do uspeha. Ta teorija je primerna predvsem
za vodje.

2.2.2 Herzbergova motivacijska teorija
F. Herzberg je razvil posebno teorijo o delovni motiviranosti na podlagi ugotovitve, da
določene delovne okoliščine povzročajo nezadovoljstvo, če so odstotne, a da njihova
prisotnost ne povzroča zadovoljstva (Uhan, 2000, str. 24).

Ugotovil je, da vse motivacijske faktorje lahko razdeli v dve veliki skupini: na
satisfaktorje ali higienike in na motivatorje. Satisfaktoji ali higieniki sami ne spodbujajo
ljudi k aktivnosti, ampak odstranjujejo neprijetnosti, ali kako drugače ustvarjajo pogoje
za motiviranje. Motivatorji pa direktno spodbujajo ljudi k delu (Lipičnik, 1997, str.
166). Satisfaktorji ali higieniki so tisti dejavniki, ki se nanašajo na denar (zaslužek),
položaj, varnost, politiko, organizacijo, delovni nadzor in na delovne razmere. Njihova
odsotnost povzroča nezadovoljstvo. Motivatorji pa so tisti dejavniki, ki povzročajo
zadovoljstvo in so: uspeh pri delu, priznanje za dosežene rezultate, zanimivo delo,
odgovornost, strokovno usposabljanje in osebni razvoj (Uhan, 2000, str. 24-25).

Pri Herzbergovi motivacijski teoriji ne moremo z zagotovostjo trditi, da vsi dejavniki, ki
zadovoljujejo enega zaposlenega, hkrati zadovoljujejo vse ostale zaposlene, se pravi, da
istočasno ustreza ostalim zaposlenim.

2.2.3 Vroomova motivacijska teorija
Vroomova teorija motivacije spada med instrumentalne teorije, za katere je značilno, da
motivacijske procese in motivacijo pojasnjujejo kot izbiro vedenja. Prizadevanje in
dosežki delavca pri delu se razumejo kot posledica izbire tistega vedenja, ki je po
delavčem mnenju zanj najugodnejše in najkoristnejše (Lipičnik, 1997, str. 165).
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Vroom v svoji motivacijski teoriji razlikuje individualne cilje posameznikov in cilje
organizacije. Cilji organizacije so institucionirani in prek njih lahko delavci dosegajo
tudi svoje posamične cilje. Cilji organizacije so npr.: visoka produktivnost, nizki stroški
poslovanja, visoka akumulativnost in podobno. Z uresničitvijo teh ciljev lahko tudi
delavci dosežejo svoje cilje, ki so: višji zaslužek, boljše delovne razmere in drugo,
vendar bodo na ta način dosegali svoje cilje le v primeru, če niso na voljo kakšne druge,
enostavnejše možnosti za uresničitev posameznih ciljev delavcev. Vroomov model
motivacijske teorije je uporabljiv le v razmerah dobre organiziranosti delovnega
procesa. Model je uporaben v organizacijah, kjer se uveljavlja upravljanje in vodenje po
demokratični poti in ki združuje delavce z visoko stopnjo družbene zavesti (Uhan, 2000,
str. 26).
Vroomova motivacijska teorija je teorija pričakovanj. Zaposleni pričakujejo, da bodo za
dobro opravljeno delo, za trud, ki so ga vložili v svoje delo, nagrajeni. Če za dobro
opravljeno delo ne dobi nič, seveda za zaposlenega to ni vzpodbudno.

2.2.4 Druge motivacijske teorije
Veliko motivacijskih teorij neposredno ali posredno obravnava tudi delovno motivacijo.
Imena nekaterih bolj znanih teorij so (Uhan, 2000, str. 26):


hackman-oldhamova teorija;



leavittova teorija;



likertova teorija;



teorija potreb – C.Alderfer in D. McClelland;



teorija X in Y – D. McGregor;



teorija Z – W. J. Reddin.

Vse motivacijske teorije predlagajo določene rešitve, vendar nobena ni univerzalna, ni
popolna. Maslowa in Herzbergova teorija razlagajo vedenje zaposlenih in da so vsi
zaposleni motivirani z istimi potrebami, medtem ko Vroomova in Hacman-Oldhamova
razlagata, kako moramo motivirati vedenje zaposlenih. Res pa je, da je vsem enotno to,
da mora vodstvo v podjetju proučiti dejavnike zadovoljstva in dejavnike nezadovoljstva.
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2.3 Dejavniki motivacije
Motivacijski dejavniki ali faktorji, tudi motivacijski vzvodi, motivatorji, motivi so
primarni (biološki in socialni) in sekundarni (interesi, stališča, navade), podedovani in
pridobljeni, univerzalni, regionalni in individualni.
Motiv spodbudi človeka, skupine ljudi k določenemu dejanju – od tod motivacijski
dejavnik – ali pa tudi k nedejanju, kar povzroči pomembne posledice za človeštvo,
bodisi v poslovnem svetu, znanosti, socialnih odnosih, zadovoljevanju potreb (v
potrošništvu) in drugod; skratka v vseh porah dejanja in nehanja človeka, ljudi.
Motivacijski dejavniki, ki so bolj ali manj povezani z delom in z vrednotenjem dela, so
(Uhan, 2000, str. 30-31):


zanimivo delo;



primerno delovno (in življenjsko) okolje;



razporeditev delovnega časa;



možnosti strokovnega usposabljanja (ob delu);



možnosti napredovanja;



medsebojni odnosi s sodelavci;



možnost polnega uveljavljanja delovnih sposobnosti;



soodločanje o delu in o gospodarjenju;



plača, osebni dohodek, zaslužek;



priznanje za uspešnost pri delu;



stalnost, zanesljivost zaposlitve.

Posamezni motivatorji so v različnih okoljih in v različnih obdobjih različno pomembni
za različne ljudi (delavce) in skupine in se med seboj različno dopolnjujejo, prekrivajo
in nadomeščajo. V vsaki organizaciji je v posameznem obdobju treba ugotoviti, kateri
izmed motivacijskih dejavnikov delujejo in kakšna je njihova pomembnost. Na podlagi
takšne ugotovitve je mogoče aktivirati ukrepe in osebe, ki naj zagotovijo čimbolj
optimalno delovanje motivacijskih dejavnikov, s čimer je mogoče doseči največjo
možno delovno učinkovitost v danih razmerah delovnega procesa (Uhan, 2000, str. 31).
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Predstavili bomo tri izmed številnih dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo: na
individualne razlike, lastnosti dela in organizacijsko prakso. Da bi manager učinkovito
deloval, mora premisliti, kako interaktivno delovanje teh treh dejavnikov vpliva na
uspešnost pri delu. Prav tako manager ne more kontrolirati posameznih dejavnikov, ki
vplivajo na delavčevo uspešnost, npr.: skrb za bolnega otroka ali finančna pomoč
svojim staršem itd. (Lipičnik, 1997, str. 159-160).
Slika 3 grafično prikazuje interakcijo med temi tremi dejavniki ali skupinami
spremenljivk.
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Slika 3: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo

Vir:Lipičnik, 1997, 160

Z motivacijskimi dejavniki vodstvo v podjetju poizkuša ugotoviti, kateri so tisti
dejavniki, ki vplivajo na posameznega zaposlenega, oziroma ugotavlja, kakšno naj bo
vedenje posameznega zaposlenega na delovnem mestu ter z ustreznimi ukrepi omogoči,
da zaposleni z ustrezno delovno uspešnostjo uresničijo zastavljene cilje.

2.4 Razlike med posamezniki
Individualne razlike, kot so osebne potrebe, vrednote, stališča in interesi, so tiste, ki jih
človek prinese s seboj na delo. Ker te lastnosti variirajo od posameznika do
posameznika, se sprašujemo, kaj ljudi motivira. Na splošno bi ljudem lahko nudili
nekatere priložnosti, da bi se oprijeli česa novega. Recimo učenja ravnati s priložnostmi,
ki bi delavcu nudile napredovanje v današnji, vedno celovitejši organizaciji (Lipičnik,
1997, str. 160).

Bojana Nemanič: Analiza zadovoljstva zaposlenih v podjetju Vrvica Celje d.o.o

37

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

magistrski študijski program

2.5 Lastnosti dela
Lastnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Te značilnosti
vključujejo tudi zahteve po različnih zmožnostih, določajo, kateri delavec lahko naloge
opravi od začetka do konca, pogojujejo pomembne lastnosti dela, avtonomijo pri delu in
določajo vrsto in širino povratnih informacij, ki jih dobi delavec o svoji uspešnosti.
Nekatera dela visoko cenimo po določenih značilnostih in manj po drugih ter obratno
(Lipičnik, 1997, str. 160).

2.6 Organizacijska praksa
Organizacijsko prakso sestavljajo pravila, splošna politika, managerska praksa in sistem
nagrajevanja v organizaciji. Politika definira nekatere ugodnosti (plačilo počitnic,
zavarovanja, skrb za otroke in ostarele, itd.), z nagradami pa definiramo (npr. bonitete
in/ali provizije), kar lahko privlači nove delavce in preprečuje starejšim, da bi zapustili
organizacijo. Nagrade lahko motivirajo zaposlene, vendar morajo temeljiti na uspešnost
(Lipičnik, 1997, str. 160-161).
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ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH PRI DELU

3.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih pri delu
Zadovoljstvo zaposlenih pomeni partnerstvo med zaposlenimi in managementom, ki se
ob podpori tehnološke infrastrukture dosega skozi ustrezno usposobljenost in
motiviranost sodelavcev za uresničevanje skupnih poslovnih ciljev (Gorišek, b. d.).
Hollenbeck in Wright opredeljujeta zadovoljstvo pri delu kot prijeten občutek, ki ga
posameznik zaznava na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so povezane z
delom (Hollenbeck & Wright, 1994 v Teven, 1998). Omenjena opredelitev vsebuje tri
pomembne vidike zadovoljstva pri delu (Treven, 1998, str. 131-132):


vrednost, ki jo lahko določimo kot tisto, kar si posameznik zavestno ali podzavestno
prizadeva;



pomembnost, saj imajo zaposleni v podjetju različno mnenje o pomenu posameznih
vrednosti. To pa zelo vpliva na stopnjo njihovega zadovoljstva pri delu. Nekdo
lahko namreč ceni pri svojem delu predvsem visoko plačo, za drugega so morda
najpomembnejša potovanja, ki so povezana z opravljanjem njegovega dela;



zaznavanje, je vidik, kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s
svojimi vrednostmi. Ker posameznikove zaznave niso vedno natančen odsev
resničnosti, lahko zaposleni različno zaznavajo isto stanje ali dogajanje.

Zadovoljstvo zaposlenega z delom definiramo kot želeno oziroma pozitivno
emocionalno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in
dosedanjih izkušenj pri delu in na delovnem mestu. Pri zadovoljstvu govorimo o tako
imenovani individualni efektivni reakciji na delovno okolje, delo in na pogoje dela
(Mihalič, 2006, str. 266).
Zadovoljstvo pri delu je namreč prijetna oziroma pozitivna čustvena reakcija na
posameznikovo doživljanje dela. Gre torej za notranje dojemanje, na katerega vplivajo
številni osebni dejavniki. Odvisno je od tega, kako posameznik zaznava trenutne
razmere in jih primerja s svojimi vrednotami. Predvsem je dojemanje zadovoljstva
odvisno od tega, kaj je posamezniku pomembno in kaj pričakuje. Nezadovoljen bo torej
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takrat, ko bo dobil manj, kot pričakuje, še posebej, če bo ta razlika največja pri tistem,
kar je zanj najpomembnejše (Zupan, 2001, str. 104).
Zadovoljstvo zaposlenih avtorji različno opredeljujejo. Te obrazložitve so si vsebinsko
podobne in lahko rečemo, da gre pri zadovoljstvu za pozitivne in negativne občutke
zaposlenih. Zadovoljstvo se lahko odraža z zmanjšanjem bolniškega staleža, z
izboljšanjem kakovosti, s povečanjem produktivnosti, z dobrimi medsebojnimi odnosi, s
timskim delom.

3.2 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo
Dejavniki zadovoljstva na delovnem mestu so tisti, zaradi katerih imajo zaposleni
občutek posebnih ugodnosti (Ferjan, 1998, str. 64).

Po Herzbergu so faktorji, ki vplivajo na zadovoljstvo ljudi v organizaciji, motivacijski
faktorji. Motivacijski faktorji pri ljudeh ustvarjajo občutek zadovoljstva in so: doseganje
rezultatov, priznanja, samo delo, odgovornost, napredovanja, lasten razvoj (Ferjan,
1999, str. 119).
Kaj pa povzroči, da so različni delavci zadovoljni ali nezadovoljni s svojim delovnim
mestom? Na to vplivajo štirje dejavniki, ki vplivajo na stopnjo zadovoljstva: osebnost,
vrednote, narava dela in družbeni vpliv (George & Gareth, 1996, str. 70). Vse štiri
dejavnike prikazuje slika 4.
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Slika 4: Dejavniki zadovoljstva zaposlenih

Vir: George & Gareth, 1996



vpliv osebnosti na zadovoljstvo: Osebnost je skupek razmeroma trajnih občutij,
mišljenj in obnašanja na delovnem mestu. Osebnost ljudi se razlikuje v vrsti
značilnosti. Najpogosteje ločimo pet glavnih ali velikih značilnosti: ekstrovertiranost
in introvertiranost, optimizem in pesimizem, ujemanje z drugimi, vztrajnost in
doslednost, odprtost (Rozman, 2000, str. 64);



vpliv vrednot na zadovoljstvo: Tudi na delovnem mestu imamo vrednote, ki pa jim
pravimo delovne vrednote. So delavčeva osebna prepričanja o tem, kaj lahko nekdo
pričakuje od dela in kako se mora obnašati na delu (George & Gareth, 1996, str. 64).
Pri tem ne gre za določeno delo, marveč delo na sploh. Raziskovalci
organizacijskega obnašanja so razdelili delovne vrednote v dve skupini: notranje
vrednote dela (intrinsic values) in zunanje vrednote dela (extrinsic values).

Notranje vrednote dela so vrednote, ki so vezane na samo naravo dela. Delavci, ki imajo
željo po tem, da se učijo novosti, dodajo pomembne prispevke in izkoristijo vse
možnosti njihovega delovnega mesta, spadajo v skupino notranje vrednote dela.
Zunanje vrednote dela so vrednote, ki so povezane s posledicami dela. Delavci, katerih
glavni namen je na primer denar, varnost dela, status, druženje, spadajo v grupo zunanje
vrednote dela. Delo vidijo kot omogočanje ekonomske varnosti za njih in družino.
Delovne vrednote dela imajo velik vpliv na zadovoljstvo na delovnem mestu (George &
Gareth, 1996, str. 70).
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narava dela: Najpomembnejši vir zadovoljstva zaposlenih je verjetno narava dela.
Narava dela vpliva na to, ali bo zaposleni na delovnem mestu

zadovoljen ali

nezadovoljen. Kdaj pa bo zaposleni zadovoljen na delovnem mestu? Takrat, ko se
bosta njegova osebnost in delovne vrednote skladale z naravo dela;


družbeni vpliv: Je vpliv, ki ga imajo posamezniki, skupine ali cela družba na
posameznikovo vedenje. Sodelavci, skupine, kateri oseba pripada, kultura, v kateri
oseba raste in živi, v vsem tem se odraža možnost stopnje zadovoljstva na delovnem
mestu.

Seveda pa je zadovoljstvo posameznika odvisno od vseh štirih dejavnikov, to pomeni,
da se mora za zadovoljstvo zagotoviti skladnost osebnosti z vrednotami, naravo dela,
družbenim vplivom (Zadovoljstvo zaposlenih, b. d.).
Zaposleni bo postal nezadovoljen na delovnem mestu, v kolikor bo opravljal že dalj
časa enako delo, ki je postalo že rutinsko, nezanimivo, to delo se ne ujema z osebnostjo
zaposlenega in je brez možnosti napredovanja. Zato mora vodstvo poskrbeti ali za
raznolikost nalog na posameznem delovnem mestu ali pa zaposlene razdeliti v dve
skupini. Zadovoljne skupaj in nezadovoljne skupaj. Paziti pa morajo, da ne bodo novo
zaposlene, ki so polni energije, imajo ideje, vizije, zaposlili v nasprotujočo skupino, ker
se lahko zgodi, da bodo kar hitro zapustili podjetje in se zaposlili pri konkurenci. Hkrati
pa morajo nagraditi zaposlene za dobro opravljeno delo, predvsem tiste, ki si to
zaslužijo. Nagrade so lahko osebne zahvale, pisne zahvale, lahko so plačane ali pa tudi
ne.

3.3 Dejavniki, ki vplivajo na nezadovoljstvo
Dejavnike nezadovoljstva na delovnem mestu imenuje Herzberg higienski faktorji. Ti
so navadno povsem neodvisni od dejavnikov zadovoljstva in so: varnost, status, odnosi
s podrejenimi, plača, odnosi z nadrejenimi, način nadzora, način vodenja in upravljanja
(Ferjan, 1999, str. 119).

Na vse ljudi pa dejavniki zadovoljstva oziroma nezadovoljstva ne vplivajo enako. Na
kolikšen delež članov organizacije vplivajo posamezni dejavniki, prikazuje spodnja
slika 5 (Ferjan, 1999, str. 119-120).
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Slika 5: Dejavniki zadovoljstva oziroma nezadovoljstva po Herzbergu

Vir: Ferjan, 1999, str. 120

Zaradi nezadovoljstva zaposlenih pri opravljanju njihovega dela lahko prihaja v
podjetjih do nezaželenih posledic, kot so odpoved delovnega razmerja, odsotnost z dela,
zamude pri prihodu na delo, tatvine, manjše prizadevanje pri delu in celo nasilje
(Treven, 1998, str. 131).
Zaposleni izražajo nezadovoljstvo na več načinov, in sicer: so tiho, se pritožujejo, so
neposlušni, kradejo lastnino organizacije, zmanjšajo del svojega dela odgovornosti.
Ločimo štiri načine nezadovoljstva zaposlenih pri delu (Robbins, 2003, str. 82):


izhod: nezadovoljstvo je izraženo z nakazovanjem zaposlenega na odhod iz podjetja,
zamenjavo službe;



glas: aktivno in konstruktivno poskušajo izboljšati pogoje, vključno s predlogi
izboljšav, razgovori o problemih z nadrejenimi in nekatere druge oblike aktivnosti
preko sindikata;



lojalnost: pasivno, temveč optimistično čaka na pogoje za izboljšanje, zagovarjanje
in zavzemanje stališč organizacije in zaupanje v pravilno odločitev managementa;
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zanemarjanje: pasivno omogoča, da se pogoji slabšajo, vključno s kronično
odsotnostjo z dela ali zamujanjem na delo, z zmanjšanim naporom pri delu in
večjemu številu napak.

Danes gre veliko podjetij v stečaje, likvidacijo, zato je v podjetjih, ki še delujejo, med
zaposlenimi čutiti negotovost glede nove zaposlitve, negativizem do sodelavcev in
nadrejenih. Iz tega sledi, da je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na
nezadovoljstvo zaposlenih, varnost zaposlitve oziroma stalnost zaposlitve. Da pa bi se
izognili nezadovoljstvu, je potrebno v podjetjih urediti notranjo komunikacijo, kajti
dobra komunikacija vpliva na dobre medsebojne odnose med sodelavci in nadrejenimi
in je vir uspeha podjetja. Zaposleni bi se morali tudi zavedati, da če bodo v težkih
trenutkih delovali složno, je to prava pot k uspešnosti poslovanja podjetja. Da bi
izboljšali rezultate dela in povečali zadovoljstvo zaposlenih, jih moramo motivirati z
ustrezno organiziranim delom.

3.4 Merjenje zadovoljstva
V prvi vrsti so seveda managerji tisti, ki morajo spremljati zadovoljstvo posameznikov z
delom, saj se nezadovoljstvo enega lahko prenese na cel tim, kar ima lahko za posledico
delovni neuspeh. Da bi se takšnim situacijam čimbolj izognili, oziroma jih še v kali
preprečili, so se v praksi razvile različne tehnike merjenja zadovoljstva zaposlenih
(Gorišek, 2001).

V praksi je mnogo metod spremljanja zadovoljstva zaposlenih, podjetje si mora samo
izbrati najprimernejšo metodo in jo razviti ter prilagoditi za svoje potrebe. V grobem
lahko rečemo, da obstajajo trije pristopi merjenja zaposlenih:


anketa, vprašalnik;



intervju;



kombinacija vprašalnika in intervjuja.
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Ankete
Zadovoljstvo zaposlenih se največkrat meri in ocenjuje z uporabo anket (strukturiranih
vprašalnikov) in se na podlagi analize in ovrednotenja določi indeks zadovoljstva
zaposlenih. Ločimo več vrst anket, in sicer:


glede na način postavljanja vprašanj;



glede na vsebino želenih podatkov;



glede na strukturo anketirancev;



glede na predmet raziskave;



glede na čas izvedb.

Vprašalnik je lahko standardiziran ali prilagojen posebnostim podjetja. Prednosti
standardiziranih so v tem, da rezultati omogočajo primerljivost, saj so bili preizkušeni
na številnih primerih. Standardiziranim vprašalnikom se lahko za potrebe podjetja doda
še vprašanja, ki so relevantna za analiziranje in interpretacijo rezultatov, ter je relativno
poceni metoda za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih.

Intervju
Metoda intervjuja ima za ugotavljanje zadovoljstva lahko različne stopnje odprtosti.
Intervju je lahko odprt pogovor med spraševalcem intervjuja in intervjuvancem. Če ima
spraševalec oporne točke, o katerih mora z intervjuvancem govoriti, pravimo, da je
intervju delno strukturiran. Visoko strukturirani intervjuju pa niso nič drugega kot
govorna aplikacija vprašalnika. Najprimernejša metoda intervjuja so individualni in se
najlažje analizirajo. Skupinske diskusije so včasih težko obvladljive in rezultati se ne
morejo kvantificirati, zato ne dobimo pravih rezultatov, saj imajo lahko posamezniki
probleme pri izražanju svojih mnenj v javnosti. Metoda intervjuja je draga in zanjo
porabimo ogromno časa.
Kombinacija vprašalnika in intervjuja
To je idealen pristop k ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih, ker lahko kvantitativne
podatke iz vprašalnika in kvalitativne podatke iz intervjuja kombiniramo. Ob
implementaciji vprašalnikov, poglobljeni intervjuji, narejeni na vzorcu zaposlenih,
lahko podrobneje raziščejo določeno problematiko in na ta način potrdijo ali ovržejo
hipoteze, ki smo jih formulirali na osnovi analiz vprašalnikov (Filej, 2002, str. 80-82).
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Za proučevanje zadovoljstva pri delu lahko uporabimo razen pisne oblike tudi grafično,
kot je na primer lestvica obrazov. Pri tem načinu mora zaposleni upoštevati vse vidike
svojega dela in obkrožiti obraz, ki najbolje označuje njegove občutke pri delu (Treven,
1998, str. 133).

3.5 Posledice (ne)zadovoljstva zaposlenih
Absentizem je najširše opredeljen kot vsakršna odsotnost z delovnega mesta ne glede na
konkretne pojavne oblike, vzroke absentizma ali časa oziroma trajanja. V literaturi sta
se uveljavila tudi termina neprostovoljna in prostovoljna odsotnost z dela.
Neprostovoljna odsotnost predstavlja odsotnost na podlagi konkretnih razlogov, kot so
bolezen, poškodba ali drugi osebni razlogi, ki se jim ni mogoče izogniti. Prostovoljna
odsotnost z dela pa prestavlja odsotnost, na katero ne vplivajo konkretni razlogi in bi k
temu lahko prispevalo tudi nezadovoljstvo pri delu, saj imajo nezadovoljni delavci
manjšo motivacijo prihajanja v organizacijo dan za dnem (Stipič, 2007). Glede na to, da
lahko absentizem zaposlenih povzroči organizaciji velike stroške, morajo vodje
odsotnost z dela kontrolirati. Zato organizacije ne bi smele imeti tako striktnih pravil
odsotnosti, ki delavcem ne dopuščajo prostega dneva, niti ko so bolni (George &
Gareth, 1996, str. 81).
Fluktuacija pomeni gibanje zaposlenih, ki se odraža v odhodih iz podjetja. In ker je
potrebno manjkajoče delavce nadomestiti, se organizacije srečajo z naslednjimi stroški:
stroški prekinitve delovnega razmerja, stroški izpada/nadomeščanja dela, stroški
kadrovanja, usposabljanja in nižje produktivnosti ter stroški izgube posla (Karan, 2007).
Zadovoljni delavci bodo manj verjetno zapustili organizacijo, v kateri delajo,
nezadovoljni pa jo bodo sčasoma verjetneje zapustili. Vendar pa še vseeno obstajajo
delavci, ki so nezadovoljni in ne zapustijo svojega delovnega mesta, a tudi zadovoljni
delavci ga zapustijo. Za razliko od absentizma, ki je začasna oblika neprisotnosti na
delovnem mestu, je fluktuacija dokončna in tako v večji meri vpliva na posameznikovo
življenje (George & Gareth, 1996, str. 82). Glede na model, ki ga je razvil Bill Mobley,
prav nezadovoljstvo sproži proces odhajanja iz podjetja (Mobley, 1977, str. 237-240 v
George & Gareth, 1996, str. 82). Model prikazuje slika 6.
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Slika 6: Mobleyev model procesa odhajanja iz podjetja

Vir: Mobley, 1977, str. 237-240 v George & Gareth, 1996, str. 82.

Absentizem in fluktuacija sta glavni posledici nezadovoljstva zaposlenih. Vendar pa
obstajajo tudi druge posledice, ki jih ne gre zanemariti. (Ne)zadovoljstvo preko vseh
ostalih posledic na koncu vpliva tudi na finančne rezultate organizacije, saj sta
predvsem absentizem in fluktuacija dejavnika, ki lahko povzročata visoke stroške.
Nezadovoljni delavci tvorijo slabšo organizacijsko klimo, saj niso zadovoljni s svojimi
sodelavci in nadrejenimi. Tako v podjetju vlada neprijetna klima. Slabost nezadovoljnih
zaposlenih je tudi nepravočasnost prihajanja na delo, kar lahko povzroči zamude ali pa
večje stroške (Erjavec, 2009, str. 7-8).
Naj povzamem: zadovoljni zaposleni so v podjetjih bolj učinkoviti, delo poteka
nemoteno, ne razmišljajo o novih zaposlitvah, njihova delovna storilnost je visoka za
razliko od nezadovoljnih zaposlenih.
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PREDSTAVITEV IZBRANEGA PODJETJA

4.1 Splošni podatki
Naziv in sedež podjetja:

Vrvica Celje proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o.
Kosova ulica 14
3000 Celje

Vrsta organizacije:

Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.

Dejavnost:

Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
Proizvodnja delovnih oblačil
Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
Trgovina na debelo s tekstilom
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo

Število zaposlenih:

27

4.2 Zgodovina podjetja
Vrvica Celje d.o.o je proizvodnja tkanih in pletenih trakov, vrvic, čipk in okraskov.
Ustanovljena je bila že leta 1953 in ima sedež v Celju. Od leta 1953 je podjetje delovalo
pod imenom Vrvica tovarna trakov in okraskov p.o. Leta 1990 pa se je podjetje
preimenovalo v Vrvica Celje d.o.o. Podjetje je bilo od leta 1953 do leta 2005
specializirano za proizvodnjo in trženje drobnih tekstilnih izdelkov, kot so vrvice,
trakovi, elastike, mreže, rese, pletenice, cofi in ostala okrasna pozamenterija. Glavnina
izdelkov je bila namenjena tekstilnokonfekcijski, obutveni, pohištveni in kmetijski
dejavnosti, del pa se uporablja tudi v dekoraterstvu in aranžerstvu. Leta 2005 se je v
podjetju zgodila prva velika sprememba, kajti podjetje se je odločilo za nakup podjetja
Deloza trgovina d.d v stečaju. Z nakupom Deloze d.d. je podjetje k svoji ponudbi
dodalo še zaščitno konfekcijo. Z razvojem tehnologije pa so se spremenili izdelki.
Proizvodnja vrvic in trakov je na sedežu podjetja, proizvodnja delovne zaščite pa v
tujini.
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Slika 7: Proizvodni program Vrvica Celje d.o.o.

4.3 Poslanstvo in vizija podjetja
Strategija vodilnih v kakovosti pomaga družbi zadržati dobro ime in kupce, ki so
navajeni na visoko kvaliteten nivo in odlične usluge. Te usluge, ki jih družba nudi, so
tudi edino zagotovilo, da kupci njihovih izdelkov ne zamenjajo s proizvajalci cenenih
proizvodov iz Kitajske, Indije ali Pakistana (Predstavitev podjetja [Vrvica Celje d.o.o.],
(b. d.).
Cilj družbe je vstopiti v nove segmente, kjer konkurenca blagovnih znamk ni velika. Če
k temu dodamo še kupce, ki želijo kupiti izdelek s točno določenimi lastnostmi, potem
bo to predstavljalo odlične možnosti za nove blagovne znamke (ibid.).
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Najboljši iz ciljne skupine kupcev predstavljajo »market leaderje«, po katerih se ravna
večina kupcev na trgu. Glavno vodilo novih programov v družbi bo nekonvencionalnost
(ibid.).
Strategija družbe je oskrbovati največji najemodajalski

verigi v Evropi (Rentex,

Profitex). Posamezne člane teh verig družba že oskrbuje z delovnimi oblačili, cilj pa je
oskrbovanje centrale teh verig in s tem prodor v vsa podjetja v verigi. Temu cilju se
družba približuje z majhnimi koraki, saj morajo zagotavljati odlične usluge (hitre in
točne dobave).
Družba Vrvica Celje se iz klasičnega proizvajalca delovnih in zaščitnih oblačil
spreminja v celovitega ponudnika rešitev na tem področju. Zaščitna obutev, razne
zaščitne maske in podobni izdelki, ki jih podjetje v preteklosti ni tržilo, postajajo
stalnica v prodajnem programu.
Povečanje aktivnosti trženja na domačem trgu se kaže v vedno večji prodaji prek lastnih
komercialnih zastopnikov na terenu in ne le prek specializiranih grosistov, kot je bila
praksa v preteklosti. Zato so v družbi v letu 2008 okrepili prodajno ekipo na trgu, ki se
je v letu 2010 še povečala (ibid.).
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4.4 Organizacijska struktura podjetja
Slika 8: Organizacijska struktura podjetja
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PREDSTAVITEV REZULTATOV

5.1 Hipoteze
Ali obstaja pozitivna povezanost med spremenljivkami smo poskušali ugotoviti v
magistrski nalogi na osnovi podanih hipotez:

H1: Med zadovoljstvom z odnosi s sodelavci in zadovoljstvom s komunikacijo obstaja
pozitivna povezanost.

H2: Med zadovoljstvom z odnosi z nadrejenimi in zadovoljstvom s komunikacijo
obstaja pozitivna povezanost.

H3: Med zadovoljstvom z organizacijo dela in zadovoljstvom s komunikacijo obstaja
pozitivna povezanost.

H4: Med zadovoljstvom s stalnostjo zaposlitve in zadovoljstvom s plačo obstaja
pozitivna povezanost.

5.2 Metode raziskave
Raziskava temelji na podlagi anketnega vprašalnika, v katerem smo zaposlene v
podjetju Vrvica Celje d.o.o. spraševali o zadovoljstvu pri delu. Dobljeni rezultati so bili
analizirani, obdelani in tabelarno prikazani. Za zaključek pa smo podali sklepne
ugotovitve. Anketo smo razdelili vsem zaposlenim v podjetju.

5.3 Opis spremenljivk
Anketni vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih je obsegal dvanajst vprašanj, na podlagi
katerih smo v podjetju pridobili odgovore.
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Vprašanja so bila sledeča:


z delom, ki ga opravljam na svojem delovnem mestu sem zadovoljen;



s svojo plačo sem zadovoljen;



z organizacijo dela sem zadovoljen;



z delovnimi pogoji dela sem zadovoljen;



z odnosi, ki jih imam s sodelavci sem zadovoljen;



z odnosi, ki jih imam z nadrejenimi sem zadovoljen;



s komunikacijo v podjetju sem zadovoljen;



s stalnostjo zaposlitve sem zadovoljen;



ali imate možnost napredovanj;



ali vas v podjetju neposredno pohvalijo, kadar delo opravljate dobro;



ali se strinjate, da zaposleni pravično prejemajo nagrade za svojo delovno uspešnost;



ali vam nadrejeni pustijo, da svoje delo opravljate samostojno.

Zaposleni so na vprašanja od 1 do 8, odgovorili z ocenami od 1 do 5, pri čemer pomeni
1 – čisto nič nisem zadovoljen, 2 – nisem zadovoljen, 3 – delno sem zadovoljen, 4 –
sem zadovoljen, 5 – zelo sem zadovoljen.
Na vprašanje 9, so odgovorili z ocenami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 – ni možno, 2 –
zelo malo verjetno, 3 – skoraj nikoli, 4 – verjetno, 5 – zelo verjetno.
Na vprašanje 10, so odgovorili z ocenami od 1 do 4, pri čemer pomeni 1 – ne, nikoli, 2
– skoraj nikoli, 3 – da, včasih, 4 – da, pogosto.
Na vprašanje 11, so odgovorili z ocenami od 1 do 4, pri čemer pomeni 1 – sploh se ne
strinjam, 2 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 3 – strinjam se, 4 – v celoti se strinjam.
Na vprašanje 12, so odgovorili z ocenami od 1 do 4, pri čemer pomeni 1 – nikoli, 2 –
občasno, 3 – zelo pogosto, 4 – vedno.

5.4 Vzorec
Kot je bilo pričakovati, nismo dobili izpolnjenih vseh anketnih vprašalnikov, vendar je
bil odziv dober, in sicer število vrnjenih anketnih vprašalnikov je bilo 21, od 27
zaposlenih, to je 78 % vseh anketirancev. Na podlagi takšnega števila izpolnjenih in
vrnjenih anketnih vprašalnikov smo lahko pridobili realno sliko zadovoljstva zaposlenih
v podjetju Vrvica Celje d.o.o.
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Razdeljenih je bilo 27 praznih anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa je bilo 21 izpolnjenih
anketnih vprašalnikov, katere smo uporabili za analizo.

Tabela 1: Statistika obravnavanega vzorca

starost
Aritmetična 43,5238
sredina
Minimum

27,00

Maximum

57,00

Iz Tabele 1 je razvidno, da so v povprečju zaposleni stari 43 let. Najmlajši zaposleni je
star 27 let, najstarejši zaposleni pa 57 let.

Tabela 2: Struktura zaposlenih glede na spol

Frekvenca Veljavni
odstotek
Veljavni moški

5

23,8

ženski

16

76,2

Skupaj

21

100,0

Pri strukturi zaposlenih glede na spol smo ugotovili, da v podjetju prevladujejo ženske
in sicer jih je 76 % vseh anketiranih.
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Tabela 3: Struktura zaposlenih glede na izobrazbo

Frekvenca Veljavni
odstotek
Veljavni Osnovna
šola

5

23,8

Srednja
šola

11

52,4

Višja šola

1

4,8

Visoka
strokovna
šola

4

19,0

Skupaj

21

100,0

Iz strukture zaposlenih glede na izobrazbo smo ugotovili, da ima srednješolsko
izobrazbo največ zaposlenih, in sicer 52,4 %, sledijo zaposleni z osnovnošolsko
izobrazbo, in sicer jih je 23,8 %, nato sledijo zaposleni z visoko strokovno šolo, teh je
19 %, najmanj je zaposlenih z višjo izobrazbo, teh je 4,8 %.
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Tabela 4: Struktura zaposlenih glede na starost
Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativni
odstotek odstotek
Veljavni

27,00

2

8,3

9,5

9,5

30,00

1

4,2

4,8

14,3

33,00

2

8,3

9,5

23,8

38,00

1

4,2

4,8

28,6

39,00

2

8,3

9,5

38,1

40,00

1

4,2

4,8

42,9

43,00

1

4,2

4,8

47,6

45,00

1

4,2

4,8

52,4

46,00

2

8,3

9,5

61,9

48,00

1

4,2

4,8

66,7

50,00

1

4,2

4,8

71,4

53,00

1

4,2

4,8

76,2

54,00

1

4,2

4,8

81,0

55,00

2

8,3

9,5

90,5

56,00

1

4,2

4,8

95,2

57,00

1

4,2

4,8

100,0

Skupaj

21

87,5

100,0

Pri strukturi zaposlenih glede na starost je razvidno, da je porazdelitev zaposlenih v
podjetju glede na starost enakomerna. Ne moremo opredeliti, da je več zaposlenih
starejših kot mlajših delavcev. Res pa je, da v podjetju ni zaposlenih mlajših delavcev
od 27 let, kar bi lahko bila posledica nerednega zaposlovanja, prav tako pa na tržišču ni
na razpolago ustreznega mlajšega kadra.

Bojana Nemanič: Analiza zadovoljstva zaposlenih v podjetju Vrvica Celje d.o.o

56

magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

5.5 Statistični podatki glede na posamezne spremenljivke
Tabela 5: Srednje vrednosti glede na posamezne spremenljivke

Srednja Standardni
vrednost odklon
Zadovoljstvo z delom

3,3810

,74001

Zadovoljstvo s plačo

2,9048

,62488

Zadovoljstvo z
organizacijo dela

3,0000

,83666

Zadovoljstvo z delovnimi 3,2857
pogoji dela

,78376

Zadovoljstvo z odnosi s
sodelavci

3,5238

,67964

Zadovoljstvo z odnosi z
nadrejenimi

3,4762

,98077

Zadovoljstvo s
komunikacijo v podjetju

2,9524

,66904

Zadovoljstvo s stalnostjo
zaposlitve

3,9524

,97346

Iz Tabele 5 je razvidno, da so najslabše zaposleni zadovoljni s plačo (2,90) in s
komunikacijo v podjetju (2,95). Najbolj so zaposleni zadovoljni s stalnostjo zaposlitve
(3,95). Podpovprečno pa so ocenili dve zadovoljstvi in sicer zadovoljstvo z odnosi s
sodelavci (3,52) in z odnosi z nadrejenimi (3,48).
Zaposleni so na zgoraj navedena vprašanja odgovorili z ocenami od 1 do 5, pri čemer
pomeni 1 – čisto nič nisem zadovoljen, 2 – nisem zadovoljen, 3 – delno sem zadovoljen,
4 – sem zadovoljen, 5 – zelo sem zadovoljen.
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Tabela 6: Srednje vrednosti glede na posamezne spremenljivke
Srednja Standardni
vrednost odklon
Možnost napredovanja

1,6667

,85635

Neposredna pohvala ob 2,4118
dobro opravljenem delu

,87026

Pravično prejemanje
nagrad

2,0769

,95407

Delo lahko opravljam
samostojno

2,8000

,61559

Iz Tabele 6 je razvidno, so zaposleni najslabše ocenili možnost napredovanj (1,67),
najbolj pa so zaposleni ocenili, da lahko delo opravljajo samostojno (2,80).
Tabela 7: Možnost napredovanja

Frekvenca Veljavni
odstotek
Veljavni ni možno
(ocena 1)

11

52,4

zelo malo
verjetno
(ocena 2)

7

33,3

ne preveč
verjetno
(ocena 3)

2

9,5

verjetno
(ocena 4)

1

4,8

Skupaj

21

100,0

Iz Tabele 7 je razvidno, da je bila spremenljivka možnost napredovanja največkrat
ocenjena z najslabšo oceno, to je 1 (ni možno) in sicer 11-krat, kar je 52,4 % zaposlenih
v podjetju, najvišjo oceno, to je 4 (verjetno), pa je dobila 1-krat, kar je 4,8 %
anketirancev.
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Tabela 8: Neposredna pohvala ob dobro opravljenem delu

Frekvenca Veljavni
odstotek
Veljavni ne nikoli
(ocena 1)

3

17,6

skoraj nikoli
(ocena 2)

5

29,4

da, včasih
(ocena 3)

8

47,1

da, pogosto
(ocena 4)

1

5,9

Skupaj

17

100,0

Iz Tabele 8 je razvidno, da je bila spremenljivka neposredna pohvala ob dobro
opravljenem delu največkrat ocenjena s srednjo oceno, to je 3 (da, včasih), kar je 47,1 %
zaposlenih, z najboljšo oceno, to je 4 (da, pogosto), jo je ocenilo 5,9 % anketiranih, z
najslabšo oceno, to je 1 (ne nikoli), pa jo je ocenilo 3-krat, kar je 17,6 % anketiranih.
Tabela 9: Pravično prejemanje nagrad
Frekvenca Veljavni
odstotek
Veljavni sploh se ne
strinjam
(ocena 1)

4

30,8

niti se
strinjam-niti
se ne strinjam
(ocena 2)

5

38,5

strinjam se
(ocena 3)

3

23,1

v celoti se
strinjam
(ocena 4)

1

7,7

Skupaj

13

100,0
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Tabela 9 prikazuje spremenljivko pravično prejemanje nagrad in nam kaže, da je bila
spremenljivka največkrat ocenjena z oceno 2 (niti se strinjam, niti se ne strinjam), kar je
38,5 % anketiranih, najvišjo oceno, to je 4 (v celoti se strinjam), pa je dobila 1-krat, kar
je 7,7 % anketirancev.

Tabela 10: Delo lahko opravljam samostojno

Frekvenca Veljavni
odstotek
Veljavni občasno
(ocena 2)

6

30,0

zelo pogosto
(ocena 3)

12

60,0

vedno (ocena
4)

2

10,0

Skupaj

20

100,0

Tabela 10, ki podrobneje prikazuje spremenljivko delo lahko opravljam samostojno,
nam kaže, da je bila spremenljivka največkrat ocenjena z oceno 3 (zelo pogosto), kar je
60 % anketiranih, najvišjo oceno, to je 4 (vedno), pa je dobila 2-krat, kar je 10 %
anketiranih, najnižjo oceno, to je 2 (občasno), pa je dobila 6-krat, kar je 30 %
anketirancev.
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Tabela 11: Zadovoljstvo po posameznih spremenljivkah glede na napredovanje

Frekvenca Srednja
vrednost
ni možno
(ocena 1)

11

3,5455

zelo malo
verjetno
(ocena 2)

7

3,1429

ne preveč
verjetno
(ocena 3)

2

3,0000

verjetno
(ocena 4)

1

4,0000

skupaj

21

3,3810

ni možno
(ocena 1)

11

2,9091

zelo malo
verjetno
(ocena 2)

7

2,8571

ne preveč
verjetno
(ocena 3)

2

3,0000

verjetno
(ocena 4)

1

3,0000

skupaj

21

2,9048

Zadovoljstvo z organizacijo ni možno
dela
(ocena 1)

11

3,0000

zelo malo
verjetno
(ocena 2)

7

2,8571

ne preveč
verjetno
(ocena 3)

2

3,0000

verjetno
(ocena 4)

1

4,0000

Zadovoljstvo z delom

Zadovoljstvo s plačo

Bojana Nemanič: Analiza zadovoljstva zaposlenih v podjetju Vrvica Celje d.o.o

61

magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Zadovoljstvo z delovnimi
pogoji

Zadovoljstvo z odnosi s
sodelavci

Zadovoljstvo z odnosi z
nadrejenimi

Zadovoljstvo s

skupaj

21

3,0000

ni možno
(ocena 1)

11

3,6364

zelo malo
verjetno
(ocena 2)

7

2,8571

ne preveč
verjetno
(ocena 3)

2

3,0000

verjetno
(ocena 4)

1

3,0000

skupaj

21

3,2857

ni možno
(ocena 1)

11

3,7273

zelo malo
verjetno
(ocena 2)

7

3,1429

ne preveč
verjetno
(ocena 3)

2

3,5000

verjetno
(ocena 4)

1

4,0000

skupaj

21

3,5238

ni možno
(ocena 1)

11

3,7273

zelo malo
verjetno
(ocena 2)

7

3,0000

ne preveč
verjetno
(ocena 3)

2

3,5000

verjetno
(ocena 4)

1

4,0000

skupaj

21

3,4762

ni možno

11

3,0000

Bojana Nemanič: Analiza zadovoljstva zaposlenih v podjetju Vrvica Celje d.o.o

62

magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

komunikacijo v podjetju

Zadovoljstvo s stalnostjo
zaposlitve

(ocena 1)
zelo malo
verjetno
(ocena 2)

7

2,8571

ne preveč
verjetno
(ocena 3)

2

3,0000

verjetno
(ocena 4)

1

3,0000

skupaj

21

2,9524

ni možno
(ocena 1)

11

4,2727

zelo malo
verjetno
(ocena 2)

7

3,8571

ne preveč
verjetno
(ocena 3)

2

2,5000

verjetno
(ocena 4)

1

4,0000

Skupaj

21

3,9524

Iz Tabele 11 je razvidno, da pri zadovoljstvih zaposlenih po posameznih vprašanjih
glede na trditev napredovanje ni statistično pomembnih razlik. Ugotovimo pa, pri
zadovoljstvu z delom, da so zaposleni podali povprečno oceno 4,00 torej najvišjo oceno,
verjetno napredovanje. Pri zadovoljstvu s plačo je samo eden od zaposlenih podal
najvišjo oceno, to je 4 (verjetno napredovanje). Na podlagi tega ne moremo trditi, da je
stopnja zadovoljstva s posameznimi vidiki dela odvisna od možnosti napredovanja.
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Tabela 12: Zadovoljstvo po posameznih spremenljivkah glede na pohvalo

Frekvenca Srednja
vrednost
Zadovoljstvo z delom

Zadovoljstvo s plačo

ne nikoli
(ocena 1)

3

2,3333

skoraj nikoli
(ocena 2)

5

3,2000

da, včasih
(ocena 3)

8

3,6250

da, pogosto
(ocena 4)

1

4,0000

skupaj

17

3,2941

ne nikoli
(ocena 1)

3

2,3333

skoraj nikoli
(ocena 2)

5

3,0000

da, včasih
(ocena 3)

8

3,0000

da, pogosto
(ocena 4)

1

4,0000

skupaj

17

2,9412

3

2,3333

skoraj nikoli
(ocena 2)

5

2,8000

da, včasih
(ocena 3)

8

3,2500

da, pogosto
(ocena 4)

1

4,0000

skupaj

17

3,0000

ne nikoli
(ocena 1)

3

2,3333

Zadovoljstvo z organizacijo ne nikoli
dela
(ocena 1)

Zadovoljstvo z delovnimi
pogoji
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Zadovoljstvo z odnosi s
sodelavci

Zadovoljstvo z odnosi z
nadrejenimi

Zadovoljstvo s
komunikacijo v podjetju

skoraj nikoli
(ocena 2)

5

3,0000

da, včasih
(ocena 3)

8

3,6250

da, pogosto
(ocena 4)

1

4,0000

skupaj

17

3,2353

ne nikoli
(ocena 1)

3

3,0000

skoraj nikoli
(ocena 2)

5

3,4000

da, včasih
(ocena 3)

8

3,5000

da, pogosto
(ocena 4)

1

4,0000

skupaj

17

3,4118

ne nikoli
(ocena 1)

3

2,3333

skoraj nikoli
(ocena 2)

5

3,0000

da, včasih
(ocena 3)

8

3,8750

da, pogosto
(ocena 4)

1

4,0000

skupaj

17

3,3529

ne nikoli
(ocena 1)

3

2,6667

skoraj nikoli
(ocena 2)

5

2,6000

da, včasih
(ocena 3)

8

3,1250

da, pogosto
(ocena 4)

1

4,0000
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Zadovoljstvo s stalnostjo
zaposlitve

skupaj

17

2,9412

ne nikoli
(ocena 1)

3

3,6667

skoraj nikoli
(ocena 2)

5

4,2000

da, včasih
(ocena 3)

8

4,3750

da, pogosto
(ocena 4)

1

4,0000

Skupaj

17

4,1765

Iz Tabele 12 je razvidno, da se statistično pomembne razlike niso pokazale pri nobeni
trditvi glede na pohvalo. Lahko rečemo, da pohvala nima nikakršnega vpliva na
zadovoljstvo zaposlenih s posameznimi vidiki dela.

Tabela 13: Zadovoljstvo po posameznih spremenljivkah glede na prejemanje nagrad
Trditev

F

Povprečna
vrednost

P

Zadovoljstvo z odnosi s
sodelavci

5,337

,022

3,77

Zadovoljstvo s stalnostjo
zaposlitve

5,298

,022

3,70

Iz Tabele 13 je razvidno, da pri zadovoljstvu zaposlenih po posameznih vprašanjih
glede na trditev prejemanj nagrad imamo statistično pomembne razlike pri dveh trditvah
in sicer zadovoljstvo z odnosi s sodelavci in zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve.
Pri zadovoljstvu z odnosi s sodelavci glede na trditev prejemanje nagrad, je povprečna
vrednost 3,77. Ugotovimo lahko, da so nadpovprečno to trditev ocenili tisti, ki se v
celoti strinjajo s pravičnim prejemanjem nagrad, tisti, ki se strinjajo in tisti, ki so pri tem
neodločeni. Tisti, ki pa se sploh ne strinjajo s pravičnim prejemanjem nagrad, pa so
podpovprečno ocenili zadovoljstvo z odnosi s sodelavci.
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Pri zadovoljstvu s stalnostjo zaposlitve glede na trditev pravično prejemanje nagrad, je
povprečna vrednost 3,70. Ugotovimo lahko, da so nadpovprečno to trditev ocenili tisti,
ki se v celoti strinjajo s pravičnim prejemanjem nagrad, tisti, ki se strinjajo in tisti, ki so
pri tem neodločeni. Podpovprečno pa so ocenili zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve
tisti, ki se sploh ne strinjajo s pravičnim prejemanjem nagrad.

Tabela 14: Zadovoljstvo po posameznih spremenljivkah glede na samostojno
opravljanje dela
Frekvenca Srednja
vrednost
Zadovoljstvo z delom

Zadovoljstvo s plačo

občasno
(ocena 2)

6

3,1667

zelo pogosto
(ocena 3)

12

3,4167

vedno (ocena
4)

2

4,0000

skupaj

20

3,4000

občasno
(ocena 2)

6

2,8333

zelo pogosto
(ocena 3)

12

2,8333

vedno (ocena
4)

2

3,5000

skupaj

20

2,9000

6

2,8333

zelo pogosto
(ocena 3)

12

2,9167

vedno (ocena
4)

2

4,0000

skupaj

20

3,0000

občasno
(ocena 2)

6

2,8333

Zadovoljstvo z organizacijo občasno
dela
(ocena 2)

Zadovoljstvo z delovnimi
pogoji
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Zadovoljstvo z odnosi s
sodelavci

Zadovoljstvo z odnosi z
nadrejenimi

Zadovoljstvo s
komunikacijo v podjetju

Zadovoljstvo s stalnostjo
zaposlitve

zelo pogosto
(ocena 3)

12

3,5000

vedno (ocena
4)

2

3,5000

skupaj

20

3,3000

občasno
(ocena 2)

6

3,5000

zelo pogosto
(ocena 3)

12

3,6667

vedno (ocena
4)

2

3,0000

skupaj

20

3,5500

občasno
(ocena 2)

6

3,1667

zelo pogosto
(ocena 3)

12

3,6667

vedno (ocena
4)

2

3,5000

skupaj

20

3,5000

občasno
(ocena 2)

6

2,8333

zelo pogosto
(ocena 3)

12

3,0833

vedno (ocena
4)

2

2,5000

skupaj

20

2,9500

občasno
(ocena 2)

6

4,3333

zelo pogosto
(ocena 3)

12

3,7500

vedno (ocena
4)

2

5,0000

Skupaj

20

4,0500
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Iz Tabele 14 je razvidno, da se statistično pomembne razlike niso pokazale pri nobeni
trditvi glede na samostojno opravljanje dela. Lahko rečemo, da samostojno opravljanje
dela nima nikakršnega vpliva na zadovoljstvo zaposlenih s posameznimi vidiki dela.

Tabela 15: Zadovoljstvo po posameznih spremenljivkah glede na spol
t-test
spol

Frekvenca Srednja
vrednost

moški

5

3,4000

ženska

16

3,3750

moški

5

2,6000

ženska

16

3,0000

Zadovoljstvo z organizacijo moški
dela

5

2,8000

ženska

16

3,0625

moški

5

3,2000

ženska

16

3,3125

moški

5

3,6000

ženska

16

3,5000

moški

5

3,6000

ženska

16

3,4375

moški

5

3,0000

ženska

16

2,9375

moški

5

3,8000

ženska

16

4,0000

Zadovoljstvo z delom

Zadovoljstvo s plačo

Zadovoljstvo z delovnimi
pogoji

Zadovoljstvo z odnosi s
sodelavci

Zadovoljstvo z odnosi z
nadrejenimi

Zadovoljstvo s
komunikacijo v podjetju

Zadovoljstvo s stalnostjo
zaposlitve
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Iz Tabele 15 je razvidno, da statistično pomembnih razlik glede na spol ni, kljub temu
pa pregled srednjih vrednosti pokaže, da so nekateri zaposleni višje ali nižje ocenili
zadovoljstvo po posameznih vprašanjih. Moški nekoliko nižje ocenjujejo zadovoljstvo
kot ženske. Manj so zadovoljni z organizacijo dela in s plačo. Bolj pa so zadovoljni z
odnosi z nadrejenimi.

Tabela 16: Korelacija med posameznimi spremenljivkami zadovoljstva
Zadovoljst Zadovoljst Zadovoljst Zadovoljst Zadovoljst Zadovoljst Zadovoljst
Zadovoljst vo s plačo vo z
vo z
vo z
vo z
vo s
vo s
vo z
organizaci delovnimi odnosi s odnosi z komunika stalnostjo
delom
jo dela
pogoji
sodelavci nadrejeni cijo v
zaposlitve
mi
podjetju
Zadovoljstvo
z delom

1

Zadovoljstvo
s plačo

,623**

1

Zadovoljstvo
z organizacijo
dela

,727**

,574**

1

Zadovoljstvo
z delovnimi
pogoji

,665**

,467*

,457*

1

Zadovoljstvo
z odnosi s
sodelavci

,578**

,359

,352

,644**

1

Zadovoljstvo
z odnosi z
nadrejenimi

,702**

,322

,548*

,790**

,657**

1

Zadovoljstvo
s
komunikacijo
v podjetju

,442*

,467*

,536*

,504*

,387

,570**

1

Zadovoljstvo
s stalnostjo
zaposlitve

,096

,157

,061

,084

-,112

,077

,150

**

1

p≤0.01; * p≤0.05
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Iz Tabele 16 je razvidno, da je med spremenljivkama zadovoljstvo z odnosi s sodelavci
in zadovoljstvom s komunikacijo v podjetju Pearsonov koeficient r = 0,387. Povezava
je neznatna, ni statistično značilna. Povezanost ne obstaja. Med spremenljivkama
zadovoljstvo z odnosi z nadrejenimi in zadovoljstvom s komunikacijo v podjetju je
Pearsonov koeficient r = 0,570**. Povezanost obstaja, je statistično značilna.
Povezanost je srednja. Med spremenljivkama zadovoljstvo z organizacijo dela in
zadovoljstvom s komunikacijo v podjetju je korelacijski koeficient r = 0,536*.
Povezanost obstaja, je statistično značilna, vendar je ta povezanost šibka. Med
spremenljivkama zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve in zadovoljstvom s plačo je
Pearsonov koeficient r = 0,157. Povezanost ni statistično značilna, je neznatna.
Povezanost ne obstaja.
Prav tako je iz Tabele 16 razvidno, da tisti anketiranci, ki bolj pogosto poročajo, da so
zadovoljni z delom, tudi bolj pogosto poročajo, da so zadovoljni s plačo, z organizacijo
dela, z delovnimi pogoji dela, z odnosi s sodelavci, z odnosi z nadrejenimi, s
komunikacijo in s stalnostjo zaposlitve.

5.6 Preverjanje hipotez
Hipoteza 1: Med zadovoljstvom z odnosi s sodelavci in zadovoljstvom s
komunikacijo v podjetju obstaja pozitivna povezanost

Ugotovitev: Pri tej hipotezi je Pearsonov koeficient r = 0,387, kar pomeni, da med
spremenljivkama ne obstaja povezanost. Torej med spremenljivkama zadovoljstvo z
odnosi s sodelavci in zadovoljstvo s komunikacijo v podjetju ni povezanosti. Ker nismo
uspeli dokazati povezanosti med spremenljivkama moramo hipotezo 1 zavrniti. Ne
moremo trditi, da če so zaposleni zadovoljni z odnosi s sodelavci, da so potem
zadovoljni tudi s samo komunikacijo v podjetju.

Hipoteza 2: Med zadovoljstvom z odnosi z nadrejenimi in zadovoljstvom s
komunikacijo v podjetju obstaja pozitivna povezanost
Ugotovitev: Korelacijski koeficient je r = 0,570, pri p ≤ 0,01, kar pomeni, da je
Pearsonov koeficient korelacije visok, to pa kaže na srednjo povezanost med
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spremenljivkama. Med spremenljivkama zadovoljstvo z odnosi z nadrejenimi in
zadovoljstvo s komunikacijo v podjetju obstaja povezanost. Hipotezo 2 potrdimo.
Hipoteza je pokazala, da so zaposleni v podjetju zadovoljni s komunikacijo, kakršno
imajo z nadrejenimi in da je odlična. Naše mnenje je, da bo z dobro komunikacijo delo
potekalo dobro in ne bo prihajalo do napak.

Hipoteza 3: Med zadovoljstvom z organizacijo dela in zadovoljstvom s
komunikacijo v podjetju obstaja pozitivna povezanost

Ugotovitev: Med spremenljivkama zadovoljstvo z organizacijo dela in zadovoljstvo s
komunikacijo v podjetju obstaja povezanost, kar lahko razberemo iz Pearsonovega
koeficienta korelacije, ki je r = 0,536, pri p ≤ 0,05, kar kaže na šibko povezanost med
spremenljivkama. Hipotezo 3 potrdimo.
Pri tej hipotezi je povezanost nekoliko šibkejša kot pri hipotezi 2, je pa močnejša kot pa
pri hipotezi 1. Torej, v kolikor je komunikacija v podjetju dobra, potem je dobra tudi
sama organizacija dela v podjetju. Delo poteka nemoteno, brez kakršnih koli motenj, v
kolikor se le-te pojavijo, so neznatne (majhne).
Hipoteza 4: Med zadovoljstvom s stalnostjo zaposlitve in zadovoljstvom s plačo
obstaja pozitivna povezanost

Ugotovitev: Koeficient korelacije je r = 0,157, kar nam pove, da med spremenljivkama
ni povezanosti. Med spremenljivkama zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve in
zadovoljstvo s plačo ni povezanosti. Ker nismo uspeli dokazati povezanosti med
spremenljivkama moramo hipotezo 4 zavrniti.
Najbrž gre za to, da so zaposleni zadovoljni s svojo plačo kljub temu, da je le-ta nizka,
ker imajo stalno zaposlitev in radi opravljajo svoje delo.
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5.7 Razprava
Raziskava je pokazala, da so zaposleni najmanj zadovoljni s plačo in s komunikacijo v
podjetju ter z možnostjo napredovanja.

Zaposleni v podjetju dobro opravljajo svoje delo tako v rednem kot v nadurnem
delovnem času in pričakujejo, da bi se njihovo opravljeno delo odražalo v višji plači ali
kakršnikoli drugi obliki nagrajevanja (stimulacija). Predlagamo, da se v podjetju
pripravi nov plačilni sistem, ki bo zagotavljal, da bodo zaposleni dobili plačilo glede na
dosežene rezultate dela, glede na izkušnje in na odgovornosti, pri čemer pa je potrebno
upoštevati tudi delovno dobo posameznega zaposlenega in izobrazbo.
Možnost napredovanja je eden pomembnih motivacijskih dejavnikov. V podjetju je
omejena možnost napredovanja, kljub temu pa bi se moralo vodstvo v podjetju zavedati,
da v kolikor želijo konkurirati na trgu, da želijo narediti nekaj na razvoju svojih
izdelkov, le to lahko dosežejo z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem
zaposlenih. S tem bodo zaposleni postali bolj zadovoljni in motivirani za svoje delo,
katero bodo opravljali bolj kvalitetno.
V podjetju so zaposleni premalo obveščeni o tem kaj se dogaja v podjetju. Prenos
informacij je neustrezen, predvidevamo, da ne znajo te informacije ustrezno posredovati
naprej do posameznih zaposlenih. Vodstvo v podjetju lahko slednje izboljšajo z
delovnimi sestanki, kjer bodo zaposlene obveščali o trenutnem stanju na trgu, o
posameznih uspehih podjetja, o poteku dela, o vplivu njihovega dela na uspeh podjetja.
Vodstvo bi se moralo zavedati, da imajo njihovi zaposleni delovne izkušnje na
posameznem delovnem mestu, da dobro poznajo delovne procese in na osnovi teh
izkušenj jim lahko s posameznimi predlogi pomagajo k izboljšavi. Zaposlenim je
potrebno pravočasno posredovati vse informacije za nemoteno opravljanje delovnih
nalog.
Rezultati raziskave so pokazali, da v podjetju prevladujejo ženske.
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Iz raziskave je razvidno, da ima polovica zaposlenih srednješolsko izobrazbo, najmanj
zaposlenih je z visoko strokovno in višjo šolo. Vodstvo bi lahko motiviralo zaposlene z
dodatnim izobraževanjem ob delu, pri čemer bi jim tudi sofinanciralo ta izredni študij.
Raziskava je pokazala, da se zadovoljstvo zaposlenih glede na spol sploh ne razlikuje.
Moški nekoliko nižje ocenjujejo zadovoljstvo kot ženske. Manj so zadovoljni z
organizacijo dela in s plačo. Da bi povečali zadovoljstvo zaposlenih tako moških kot
žensk predlagamo, da opravijo letne razgovore, da javno pohvalijo zaposlene za
opravljeno delo, da dosežene rezultate in uspehe podjetja objavljajo na oglasnih deskah
oziroma v internem časopisu, da izboljšajo informiranost zaposlenih z rednimi
tedenskimi sestanki.

Raziskava je pokazala, da zaposleni srednje povezujejo zadovoljstvo z odnosi z
nadrejenimi in zadovoljstvom s komunikacijo. To je dobro, kajti z dobro komunikacijo
bo delo potekalo dobro in ne bo prihajalo do napak. Nekoliko slabša je povezanost
zaposlenih med zadovoljstvom z odnosi s sodelavci in zadovoljstvom s komunikacijo.
Lahko rečemo, da če so zaposleni zadovoljni z odnosi s sodelavci, so potem zadovoljni
tudi s komunikacijo v podjetju. Vendar vseeno menimo, da komunikacija v podjetju le
ni tako dobra. Vodstvo v podjetju bi moralo uvesti spremembe glede komuniciranja.
Predvsem bi bilo potrebno urediti notranjo komunikacijo, kajti dobra komunikacija
vpliva na dobre medsebojne odnose med sodelavci in nadrejenimi in je vir uspeha
podjetja.
Nadrejeni bi morali delavce enkrat mesečno pozvati k udeležbi na sestanku, kjer bi
zaposleni dobili potrebne informacije, podajali bi svoje predloge in izboljšave glede
posameznih problemov. Na ta način bi zaposleni začeli razmišljati pozitivno, bili bi
zadovoljni in odnosi v podjetju bi se izboljšali. Prav tako bi morali uvesti letne
razgovore, s čimer bi se izboljšala komunikacija v podjetju ter sam odnos med
podrejenimi in nadrejenimi. Prav tako bi bilo potrebno zaposlene čim bolj vključiti v
načrtovanje in izvajanje strategije podjetja. Predlog bi bil tudi, naj pošljejo vse
zaposlene (ne samo vodilne delavce) na izobraževanja poslovnega in osebnostnega
komuniciranja, kjer bi si pridobili veščine, kako samozavestno poslovno komunicirati,
obvladovati sebe in druge.
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Pri povezanosti med zadovoljstvom z organizacijo dela in zadovoljstvom s
komunikacijo je raziskava pokazala, da obstaja povezanost, vendar je ta nekoliko
šibkejša. V kolikor je komunikacija v podjetju dobra, potem je dobra tudi sama
organizacija dela v podjetju. Delo bo potekalo nemoteno, brez kakršnih koli motenj, v
kolikor se te pojavijo, so neznatne (manjše). Vodstvo v podjetju, bi se moralo tudi
zavedati, da z ustrezno organiziranim delom motiviramo zaposlene, s tem izboljšamo
rezultate dela in povečamo zadovoljstvo. Cilj vodstva v podjetju mora biti, da bo delo
oblikovano humano, da bo izkoristek delovnih strojev in naprav na visokem nivoju z
namenom, da bodo dosegli boljšo organiziranost dela v podjetju. Predlog vodstvu v
podjetju bi bil, naj analizirajo delovna mesta, s čimer si bodo pridobili predstavo o
posameznem delovnem mestu, s tem bodo natančno določili odgovornosti in pristojnosti
ter pogoje, ki jih morajo zaposleni izpolnjevati za opravljanje svojega dela. Namreč
vodja mora zaposlenim konkretno določiti delo in njegovo vlogo pri delu. Zaposleni pa
morajo vedeti, kaj je njihovo delo, kakšne so njihove zadolžitve in kakšna so
pričakovanja nadrejenih.

Raziskava je tudi pokazala, da ni povezanosti med zadovoljstvom s stalnostjo zaposlitve
in zadovoljstvom s plačo. Lahko rečemo, da so zaposleni zadovoljni s stalnostjo
zaposlitve, če so zadovoljni s svojo plačo. Zaposleni so zadovoljni s svojo plačo kljub
temu, da je le-ta nizka in sicer zato, ker imajo stalno zaposlitev in radi opravljajo svoje
delo. Vodje v podjetju bi morali poskrbeti za pravično plačilo za vloženo delo
zaposlenih v podjetju, tako bo poskrbljeno za občutek enakosti med zaposlenimi.
Predlog bi bil, da bi vodje nagradili glede na doseganje rezultatov samo dobre delavce,
kajti ti delavci istočasno uresničujejo cilje podjetja in svoje cilje. Nagrada ne bi smela
biti samo osnovna plača, lahko bi šlo za napredovanje na delovnem mestu, dodatek k
delovni uspešnosti, službeni telefon in avtomobil, vikend počitnice itd. V kolikor bi se
vodstvo v podjetju odločilo, da bi zaposleni poleg stalne zaposlitve in osnovne plače
prejemali stimulativne dodatke, bi bili zaposleni s tem močneje motivirani, dvignilo bi
se delovno razpoloženje, kar pomeni tudi to, da bi naslednja raziskava pokazala večjo
povezanost med tema dvema spremenljivkama.
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ZAKLJUČEK
Eden izmed ciljev podjetja bi moralo biti zagotavljanje zadovoljstva zaposlenih v
podjetju, s čimer bodo lažje dosegli zastavljene cilje. Pri zadovoljstvu gre za pozitivne
in negativne občutke zaposlenih. Zadovoljstvo se lahko odraža z zmanjšanjem
bolniškega staleža, z izboljšanjem kakovosti, s povečanjem produktivnosti, z dobrimi
medsebojnimi odnosi in z timskim delom. Zaposleni, ki so dobro, ustrezno motivirani,
opravljajo svoje delo dobro, so bolj zagnani za svoje delo, zato tudi dosegajo boljše
rezultate. Rezultat, ki se pri tem izraža, pa je dobro poslovanje podjetja.

Podjetje bi moralo letno izvesti analizo merjenja zadovoljstva zaposlenih na delovnem
mestu. Za uspešno in učinkovito ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih je pomembno, da
so v raziskavo vključeni vsi zaposleni. Podjetje bi moralo spremljati zadovoljstvo
zaposlenih, na podlagi rezultatov pa načrtovati in sprejemati ukrepe za izboljšanje
poslovanja podjetja. Z rezultati raziskave lahko podjetje ugotovi, kaj je potrebno še
storiti na področju zadovoljstva zaposlenih, na katerem področju je potrebno stanje
izboljšati oziroma ga spremeniti.

Raziskava, ki smo jo izvedli je pokazala, da so zaposleni v podjetju Vrvica Celje d.o.o.
zadovoljni z delom, ki ga opravljajo na svojem delovnem mestu, so pa najmanj
zadovoljni s plačo, z možnostjo napredovanja in s komunikacijo v podjetju. Podali smo
posamezne predloge, ki bi pripomogli k izboljšanju zadovoljstva zaposlenih v podjetju.

Upam, da bo izvedena in analizirana raziskava osnova podjetju Vrvica Celje d.o.o.
osnova za nadaljnja raziskovanja in spremembe na tem področju. Vodstvo podjetja
oziroma nadrejeni bi se morali zavedati, da če se bo delavec dobro počutil na svojem
delovnem mestu, bo pri delu dosegal boljše rezultate, posledično bo rasla produktivnost
podjetja in dobiček.
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani!
Pred vami je anketni vprašalnik, s katerim želim pridobiti informacije o zadovoljstvu
zaposlenih v podjetju VRVICA CELJE d.o.o.
Vljudno Vas naprošam, da si vzamete nekaj minut časa in da anketni vprašalnik
izpolnite vestno in skrbno. Vprašalnik je anonimen, podatki se bodo uporabljali
izključno za izvedbo empiričnega dela magistrske naloge. Že v naprej se vam
zahvaljujem za korektnost odgovor in dragocen čas pri izpolnjevanju.
Bojana Nemanič
Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika!
A.) Na spodaj navedena vprašanja (od 1. vprašanje pa do 8. vprašanje) odgovorite tako,
da izberete eno izmed ocen od 1 do 5, pri čemer pomeni:






1= čisto nič nisem zadovoljen(a)
2 = nisem zadovoljen(a)
3 = delno sem zadovoljen(a)
4 = sem zadovoljen(a)
5 = zelo sem zadovoljen

B.) Na navedena vprašanja (od 9. vprašanje pa do 12.vprašanje) odgovorite tako, da
obkrožite ustrezen odgovor.
Prosim vas, da zaradi lažjega odkrivanja povezav med določenimi faktorji, vpišete
naslednje podatke:
Spol: _____________________
Starost: _____________________
Izobrazba:
 Osnovna šola
 Srednja šola
 Višja šola

.

 visoka šola
 uni, magisterij ali doktorat

1

ZAP. ŠT

VPRAŠANJE

OCENA

1.

Z delom, ki ga opravljam na svojem delovnem mestu, sem
zadovoljen/a.

2.

S svojo plačo sem zadovoljen/a.

3.

Z organizacijo dela sem zadovoljen/a.

4.

Z delovnimi pogoji dela sem zadovoljen/a.

5.

Z odnosi, ki jih imam s sodelavci sem zadovoljen/a.

6.

Z odnosi, ki jih imam z nadrejenimi sem zadovoljen/a.

7.

S komunikacijo v podjetju sem zadovoljen/a.

8.

S stalnostjo zaposlitve sem zadovoljen/a.

9. Ali imate možnost napredovanj? (Obkroži)
 zelo verjetno
 verjetno
 ne preveč verjetno

 zelo malo verjetno
 ni možno

10. Ali vas v podjetju neposredno pohvalijo, kadar delo opravljate dobro? (Obkroži)
 da, pogosto
 da, včasih
 skoraj nikoli

 ne, nikoli
 ne vem

11. Ali se strinjate, da zaposleni pravično prejemajo nagrade za svojo delovno
uspešnost? (Obkroži)
 v celoti se strinjam
 sploh se ne strinjam
 strinjam se
 ne vem
 niti se strinjam, niti se ne strinjam
12. Ali vam nadrejeni pustijo, da svoje delo opravljate samostojno? (Obkroži)
 vedno
 zelo pogosto
 občasno

.

 nikoli
 ne vem

2

