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Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o.
V današnjem času vsaka dobra organizacija posveča veliko pozornosti tudi svojim
zaposlenim. Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen tudi od njih, saj zaposleni
predstavljajo najpomembnejši kapital podjetja. Najuspešnejša so podjetja, v katerih se
vodje tega dobro zavedajo in vlagajo v zaposlene. Predpogoj za zadovoljne zaposlene
pa je dobra organizacijska klima. Le-ta sestoji iz več komponent, ki se odražajo v
končnem rezultatu.
V okviru raziskovalnega dela magistrske naloge smo izmerili organizacijsko klimo v
podjetju Interlogis, d. o. o. iz Kranja. V raziskavi je sodelovalo 81,25 % zaposlenih.
Ugotovili smo, da je organizacijska klima dobra in da so zaposleni v delovnem okolju
zadovoljni. Ob koncu smo predlagali nekaj možnih ukrepov za izboljšanje kritičnih točk
oziroma nižje ocenjenih trditev. Le-te so iz področja napredovanja, usposabljanja in
komuniciranja, zato smo predlagali pogostejše skupne sestanke z namenom boljšega
informiranja in individualne razgovore za osebnejšo obravnavo zaposlenih.
Ključne besede: organizacijska klima, organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih.

Das Organisationsklima im Unternehmen Interlogis, d.o.o.
In der heutigen Zeit widmet jede gute Organisation viel Aufmerksamkeit ihren
Beschäftigten, denn der Erfolg des Unternehmens ist weitgehend auch von ihnen
abhängig. Die Beschäftigten stellen heutzutage das wichtigste Kapital des
Unternehmens dar. Die erfolgreichsten Unternehmen sind diejenigen, deren Leiter sich
dessen sehr gut bewusst sind und investieren deshalb in die Belegschaft. Die
Voraussetzung für zufriedene Beschäftigten ist ein gutes Organisationsklima, das aus
mehreren Komponenten besteht, die sich im Endergebnis abspiegeln.
Im Rahmen der Forschung der Magisterarbeit wurde das Organisationsklima im
Unternehmen Interlogis, d.o.o. aus Kranj ausgemessen. An der Forschungsarbeit haben
81,25 % der Beschäftigten mitgewirkt. Es wurde festgestellt, dass das
Organisationsklima im Unternehmen gut ist und dass die Beschäftigten in dieser
Arbeitsumgebung zufrieden sind. Am Schluss haben wir einige von möglichen
Maßnahmen zur Ausbesserung von kritischen Punkten bzw. schlechter bewerteten
Behauptungen vorgeschlagen. Die Maßnahmen sind aus dem Bereich des
Fortkommens, der Ausbildung und der Kommunikation. Deswegen wurden häufigere
Sitzungen vorgeschlagen, um bessere Auskunftserteilung zu erreichen sowie
individuelle Besprechungen empfohlen, um persönlichere Behandlung der
Beschäftigten zu ermöglichen.
Schlüsselworte:
Beschäftigten.
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UVOD
Splošno znano je, da smo ljudje na različnih področjih najbolj učinkoviti, če se dobro
počutimo. Če smo samozavestni, motivirani, dobre volje, lažje opravljamo različna dela.
V prostem času so ta dela različni hobiji, ki jih opravljamo z veseljem, le malokdo pa
ima danes srečo, da je služba hkrati hobi. Žal je služba danes za mnoge le bitka za
preživetje – strmenje k zaslužku, ki omogoča doseganje želenega standarda življenja.
Bonnet (2009, str. 79) je mnenja, da moderni človek pogosto zavrača nujnost učenja.
Rad bi užival v imetju in trošil vedno več, ne da bi se podredil zahtevam modernega
dela, kjer so potrebe po ustreznih spretnostih vse večje. To pa ga lahko vodi v pogubo,
ker si ne vzame dovolj časa, da bi povečal svojo poklicno vrednost, si pridobil zaupanje
vase, povečal svojo varnost in si zagotovil samostojnost. Ker pa služba obsega
precejšen del našega življenja, je še toliko bolj pomembno, da se v delovnem okolju
počutimo dobro. To je v veliki meri odvisno od vodstva podjetja in dejstva, koliko
pozornosti so namenjeni posvetiti organizacijski klimi.
Nekatera podjetja imajo vodje, ki se trudijo, da bi ljudje v službo prihajali z veseljem,
saj se zavedajo vrednosti svojih zaposlenih. Delo nam lahko pomaga, da pridobimo
zaupanje vase, postanemo mirnejši, pridobimo samostojnost in osebno zrelost. Uspeh
podjetja je v veliki meri odvisen ravno od zaposlenih, saj le-ti danes predstavljajo
največji kapital vsakega podjetja. Visoke standarde kakovosti dosegajo mnoga podjetja,
konkurenca je precej izenačena, ravno zato pa je sposoben kader pomembna
konkurenčna prednost, ki je ni mogoče kopirati.
Da pa je kader uspešen, je zelo pomembna organizacijska klima v podjetju. Le-ta se
pogosto spreminja, saj je posledično odvisna od vseh sprememb, ki jih v današnjih
konkurenčnih časih ni malo. V organizacijah se tako pojavlja merjenje organizacijske
klime, organizacijske kulture in zadovoljstva zaposlenih. Z rezultati dobimo podrobnejši
vpogled v podjetje in ustrezno ukrepamo, če je potrebno.
Vpliv obstoječe klime na zaposlene je izjemno močan, saj vpliva na samo uspešnost in
učinkovitost posameznika, na stopnjo zadovoljstva z delom in delovnim mestom, na
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počutje v organizaciji, na možnost razvoja, motiviranost, pripravljenost za
izobraževanje in podobno.
Zato smo se v magistrski nalogi odločili preveriti klimo v logističnem podjetju. Za
sodelovanje smo prosili zaposlene v podjetju Interlogis, d. o. o. Izpolnili so anketni
vprašalnik, na podlagi katerega smo izmerili organizacijsko klimo v podjetju in preverili
zadovoljstvo zaposlenih.
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1 ORGANIZACIJSKA KLIMA
Organizacijska klima ali organizacijsko vzdušje je značilnost, ki v strokovni literaturi ni
vedno enotno definirana. Vsak zaposleni si ustvari neko subjektivno predstavo o
organizaciji, na kar vplivajo organizacijski procesi, strukture, viri, kultura,
posameznikove izkušnje, znanja, sposobnosti in drugo. Ta način razumevanja
organizacije kot celote imenujemo organizacijska klima. To so pravzaprav spremenljive
in začasne značilnosti, po katerih se organizacija loči od drugih in vplivajo na vedenje
zaposlenih v organizaciji.
Organizacijska klima lahko prežema celotno organizacijo ali pa se nanaša na posamezne
oddelke ali sektorje znotraj organizacije. Je neoprijemljiva, a kljub temu prisotna v
delovnem okolju in vpliva na vse, kar se v organizaciji dogaja. Je dinamični sistem, zato
nanjo vpliva skoraj vse, kar se pojavlja znotraj organizacije. Med pomembne vplive
lahko uvrstimo: vodstvo podjetja, zgodovino in tradicijo podjetja, tehnologijo, storitve,
stranke, informacijski sistem, vzpodbude in kazni, organizacijo dela, pričakovanja, cilje
in vrednote, ki se v podjetju poudarjajo (»Kaj je organizacijska klima?« [Biro Praxis], b.
d.).
Možina (1994, str. 191) definira organizacijsko klimo kot vrsto značilnosti, ki kaže
zadovoljstvo zaposlenih s socialnega vidika dela. Jurman (1981, str. 203 - 205) definira
organizacijsko klimo kot odnose med zaposlenimi v nekem podjetju in hkrati tudi
odnose zaposlenih do podjetja. Če so ti odnosi pozitivni, vlada ugodna klima, kar se
izraža v prijetnem vzdušju, če pa so odnosi negativni, je tudi klima neugodna in izraža
napeto vzdušje, zato so prisotni konflikti.
Kavčič (2011, str. 29) je mnenja, da je organizacijska klima pojem, ki je v literaturi
uporabljen za označevanje mnogih vsebin. Poznamo pravzaprav dve vrsti vsebin oz.
definicij organizacijske klime:


prva razume klimo kot skupno percepcijo ali skupen odgovor posameznikov na
neko situacijo. Tako se klima lahko nanaša na zadovoljstvo ali nezadovoljstvo,
nasprotje ali sodelovanje ipd. Po tej definiciji je klima razumljena kot individualno
psihološki pojav;
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druga definicija klimo razume kot vrsto pojavov, ki obstajajo v organizaciji in tudi
vplivajo na vedenje posameznikov. Te pogoje pogosto ugotavljajo s percepcijami.
Po tej definiciji je organizacijska klima razumljena kot sklop objektivnih okoliščin.

Lipičnik (1998, str. 3 - 4) je mnenja, da bi bilo najmanj nevšečnosti, če bi s klimo
označili ozračje v organizaciji. Ozračje v organizaciji je posledica različnih znanih in
neznanih dejavnikov iz preteklosti ter sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja ter vpliva
na vedenje ljudi in uporabo njihovih zmožnosti. V organizacijah želimo ustvariti takšno
klimo, ki bi omogočala čim boljšo izrabo vseh teh zmožnosti. Organizacijska klima je
skupek lastnosti, ki določa podjetje in ga hkrati loči od drugih ter vpliva na vedenje
zaposlenih.

Vsaka organizacija je edinstvena. Ima svojo zgodovino, strategijo, cilje, sisteme in
postopke, lastni vzorec komuniciranja in vodenja. Vse navedeno oblikuje kulturo
organizacije. Tako se razvijajo različne klime. Nekatere so tople in prijetne, spet druge
hladne in odbijajoče. Sčasoma postane klima dobro znana vsem zaposlenim in tudi
javnosti izven organizacije. Klima torej privlači ali odbija ljudi, da se prilagodijo
njenim vrednotam in pričakovanjem.

1.1 Lastnosti organizacijske klime
Organizacijsko klimo lahko definiramo kot niz merljivih lastnosti delovnega okolja,
zaznanih neposredno ali posredno s strani tistih ljudi, ki živijo in delajo v tem okolju. Te
lastnosti vplivajo na motivacijo in vedenje zaposlenih. Iz mnogih definicij, ki na tem
področju obstajajo, lahko povzamemo naslednje lastnosti klime (»Kaj je organizacijska
klima?« [Biro Praxis], b. d.):
 označuje množico lastnosti organizacije, ki so zaznavne narave;
 zaposleni te lastnosti lahko opišejo, kar pomeni, da se jih jasno zavedajo;
 je relativno trajna;
 nastaja preko interakcije med člani organizacije, ki si jo delijo;
 osnova za oblikovanje so dejanski dogodki (npr. postopki, vodenje, struktura,
vrednote, norme, pogoji dela);
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 povratno vpliva na interpretacijo dejanskih dogodkov in posledično tudi na vedenje
ljudi;
 nanaša se na odnose med zaposlenimi kot tudi na odnos organizacije do zunanjega
okolja;
 odraža organizacijske cilje kot tudi kakovost delovnega okolja;
 po njej se organizacije med seboj razlikujejo.

Po projektu SiOK (SiOK, 2007, str. 4 - 5) so lastnosti organizacijske klime naslednje:
 oblikujejo jo zaposleni: posamezniki uporabljajo organizacijsko klimo, da bi
podkrepili ideje, občutke in informacije, ki so skladne z njihovimi prepričanji. Klima
izriva občutke in informacije, ki niso z njo v skladu;
 nagrajuje

dosežke:

oblikovanje

klime

predstavlja

močan vir

motivacije.

Posamezniki težijo k oblikovanju pravil in standardov vedenja, ki so okvir za
presojo njihovega delovanja. Klima lahko predstavlja okolje, ki izvabi iz
pripadnikov skupine vse njihove kvalitete in sistem za nagrajevanje definiranih
zadolžitev;
 je niz potrditev: dokazuje, da skupine ali organizacije ne morejo začeti kar iz nič.
Člani organizacije morajo biti prežeti z verovanji in namenom. Vsaka skupina takoj
razvije norme, vrednote, postopke, namen in cilje. Klima je še posebej močna, kadar
ljudje potrebujejo zagotovila in večjo gotovost;
 teži k samo izpolnitvi: kadar se posamezniki združujejo okrog nekih prepričanj in
ciljev, lažje dosežejo njihovo uresničitev;
 daje smisel in skladnost pogledov: ko posamezniki razumejo vrednote in izročila
kulture, se jim zdi smiselno slediti primeru pravih predstavnikov te klime. Pri tem ni
pomembno ali se z vrednotami lahko identificirajo. Ne znamo prav upoštevati klime,
dokler ne razumemo, da aktivnosti logično sledijo verovanjem in izročilom;
 daje kontinuiteto in identiteto: brez skupne klime se posamezniki ne morejo
identificirati s celoto. Le če gre za skupna prepričanja, ki se potrjujejo in
izpolnjujejo ter ohranjajo enkraten smisel, kljub spreminjajočemu se okolju, lahko
organizacija ohranja občutek identitete in kontinuitete;
 predstavlja ravnovesje med nasprotujočimi si vrednotami: klima je ravnovesje med
nihanjem in stabilnostjo, med kontinuiteto in spremembo. V organizaciji je cela
vrsta nasprotujočih si vlog, ki morajo doseči določen nivo ravnovesja;
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 je kibernetski sistem: to pomeni, da se usmerja in ohranja v predvideni smeri ne
glede na ovire in prekinitve. Pridobiva povratne informacije o spremembah okolja in
izvaja ustrezne spremembe smeri;
 je vzorec: ta vzorec vedenja se časovno ponavlja in pojavlja na določenih mestih v
organizaciji. Je kot hologram: informacije se razdeli po vzorcu in vsak košček
kateregakoli vzorca vsebuje delce celote;
 veže se na komunikacijo: pomembno je razumeti, da ista kultura olajša komunikacijo
zaradi podobnih informacij in izkušenj;
 ima bolj ali manj sinergične učinke: Med vrednotami obstaja sinergija; različne
vrednote znotraj kulture »gredo dobro skupaj«.

1.2 Dimenzije organizacijske klime
Dimenzije organizacijske klime so tisti faktorji, ki jo oblikujejo. Za organizacijo in
predvsem vodstvo je zelo pomembno razumeti, katere so tiste dimenzije, s pomočjo
katerih lahko najbolje opredelimo klimo v neki organizaciji.
Lipičnik (1998, str. 75) pravi: »Organizacijska klima in njene dimenzije so v podjetju
vedno prisotne, zato jih ni treba iskati. Vprašanje je le, katere nas zanimajo, in za te je
treba ugotoviti, kaj se z njimi dogaja. Dimenzij organizacijske klime je veliko in so zelo
raznolike, zato je med njimi težko določiti ostro mejo.« Isti avtor tudi ugotavlja, da so
dimenzije organizacijske klime tisti dejavniki, ki določeno organizacijsko klimo
oblikujejo ter da ima vsak posameznik svoj način doživljanja podjetja. Pri preučevanju
klime nas ne zanimajo vse okoliščine tega človekovega doživljanja, ampak se
osredotočimo le na posamezne okoliščine, ki so sestavni deli organizacijske klime in jih
imenujemo dimenzije organizacijske klime.
Vprašalnik SiOK (SiOK, 2007, str. 6) meri spodaj navedene dimenzije organizacijske
klime:
 odnos do kakovosti;
 motivacija in zavzetost;
 inovativnosti, iniciativnost;
 vodenje;
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 pripadnost organizaciji;
 organiziranost;
 strokovna usposobljenost in učenje;
 poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev;
 notranji odnosi;
 nagrajevanje;
 notranje komuniciranje in informiranje;
 razvoj kariere.

Odnos do kakovosti
Kakovost danes ni več le konkurenčna prednost, ampak tudi nujnost. Trendi v svetu pa
tudi vse ostrejše zakonske zahteve narekujejo ostre kakovostne in ekološke kriterije. Ta
dimenzija klime preverja, ali se zaposleni zavedajo, da so pomemben člen, ki zagotavlja
kakovosti izdelkov ali storitev, ali se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela in tudi,
če po svoji moči prispevajo k doseganju predpisanih standardov. Dimenzija ugotavlja
tudi, kako jasno ima podjetje zastavljene cilje in standarde kakovosti.

Motivacija in zavzetost
Motiviranje pomeni usmerjanje želj in energije k doseganju zastavljenega cilja. Tu se
preučuje zavzetost zaposlenih za opravljanje svojega dela in pripravljenost na dodaten
napor, kadar je le-to potrebno. Ugotavlja se tudi, kako visoko so v organizaciji
postavljene zahteve glede delovne uspešnosti in ali vodje cenijo dobro opravljeno delo je dober delovni rezultat opažen in pohvaljen.

Inovativnost, iniciativnost
Če želimo, da zaposleni sodelujejo pri vseh aktivnostih in tako prispevajo k
fleksibilnosti in razvoju podjetja, moramo spodbuditi tudi njihovo inovativnost.
Poskrbeti moramo za količino in kakovost inovacij. Ta dimenzija torej preverja ali se
zaposleni zavedajo nujnosti sprememb in pripravljenost, da predloge za izboljšave
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dajejo vsi, pri tem pa tudi prevzemajo tveganja za svoje pobude. Ugotavlja se tudi ali
podjetje teži k stalnim izboljšavam in posodabljanju.

Vodenje

Na odnose v organizaciji precej vplivajo vodilni. Zato je razumljivo, da ima stil vodenja
velik vpliv na organizacijsko klimo. Ta dimenzija preverja odnose med zaposlenimi in
vodstvom. Ugotavlja, koliko so zaposleni samostojni pri svojem delu in prevzemanju
odgovornosti in ali se vodje z zaposlenimi pogovarjajo o rezultatih dela in jih usmerjajo
ter znajo sprejemati pripombe glede svojega dela.

Pripadnost organizaciji

Vsak zaposleni si o organizaciji, v kateri dela, izoblikuje neko mnenje. Ta dimenzija
preverja, kako zaposleni to organizacijo vidi v širšem okolju. Preverja ali meni, da ima
organizacija velik ugled, je ponosen, da je del nje in ali o njej govori pozitivno tudi
izven delovnega okolja. Tako se ugotavlja tudi varnost zaposlitve – ali bi zaposleni bili
pripravljeni ostati del organizacije, tudi če bi prišlo do poslovnih težav?

Organiziranost
Ta dimenzija preverja ali zaposleni v podjetju razumejo svoj položaj v organizacijski
shemi podjetja, pa tudi če razumejo svoje zaposlitve in menijo, da so s strani vodij
dovolj jasno, pravično in pravočasno opredeljene.
Strokovna usposobljenost in učenje
V vsaki dobri organizaciji se zavedajo, da je znanje ključni dejavnik konkurenčne
prednosti in da so izobraženi in usposobljeni delavci, ki so pripravljeni razvijati svoje
potenciale, pomemben element, ki povečuje konkurenčnost in vrednost organizacije. Ta
dimenzija ugotavlja, ali so v podjetju zaposleni ljudje, ki so usposobljeni za opravljanje
dvojega dela, in ali jim organizacija nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljeno
delo. Preverja tudi, ali se zaposleni učijo drug od drugega in če do pri usposabljanju
upoštevane tudi njihove želje.
Sanja Leber Dobravc: Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o.
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Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev
Poslanstvo podjetja določa bistvo podjetja, temeljne vrednote in prepričanja. Vizija pa
je idealizirana slika podjetja v prihodnosti. Želi spodbuditi zaposlene k dosegu zadanih
ciljev. Ta dimenzija preverja ali ima podjetje jasno oblikovano poslanstvo in ali so
zastavljeni cilji jasni in dosegljivi ter koliko so zaposleni pripravljeni sodelovati za
dosego le-teh.

Notranji odnosi
Pogoj, da neka organizacija uspe, je koordinirano delo večjega števila zaposlenih. Ko
neka skupina zaposlenih teži k uresničitvi ciljev, izoblikuje določene odnose. Tu
preučujemo torej odnose med zaposlenimi, in sicer ali so ti odnosi dobri, obstaja
zaupanje med ljudmi in ali je delo sodelavca cenjeno. Preučujemo tudi, ali v podjetju
prevladuje sodelovanje ali pa le tekmovanje.

Nagrajevanje
Nagrajevanje je močan dejavnik motiviranja. Če je bil zaposleni za dobro opravljeno
delo nagrajen, se bo za uspešno doseganje ciljev trudil tudi v prihodnosti. Nagrada ni
nujno finančne narave, ampak gre lahko le za priznanje ali pohvalo. Ta dimenzija
preverja, ali se uspešnost vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih ali zaposleni
prejemajo plačo, ki je skladna s plačami na tržišču in ali so razmerja med plačami v
organizaciji primerna. Preverja se tudi, ali si bolj obremenjeni delavci ustrezno
stimulirani in ali slabo opravljenemu delu sledi graja oziroma kazen.

Notranje komuniciranje in informiranje
Ta dimenzija preverja ali se vodje in drugi zaposleni pogovarjajo sproščeno, prijateljsko
in enakopravno in ali so sestanki redni. Ugotavljamo tudi ali dobijo zaposleni dovolj
informacij za dobro opravljanje dela in ali so le-te posredovane na ustrezen način.
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Razvoj kariere
Ta dimenzija proučuje ali so zaposleni zadovoljni s svojim dosedanjim razvojem in
kakšne so realne možnosti za napredovanje na vseh nivojih. Ugotavlja se ali sistem
nagrajevanja omogoča, da najboljši zasedejo najboljša mesta.

1.3 Merjenje organizacijske klime
Organizacijska klima je prisotna povsod, vendar je nekje dobra, drugje pa slaba. Ima
pomemben vpliv na doseganje ciljev, saj zagotavlja uspešnost in učinkovitost v
zaostrenih pogojih dela in poslovanja, zato organizacije težijo k doseganju pozitivne
klime. Spremljanje klime je praksa uspešnih podjetij. Tako lahko pravočasno vidimo,
kje je potrebno ukrepati. Prvi pogoj za spreminjanje slabe klime je njeno proučevanje.
Merjenje organizacijske klime je torej namenjeno ugotavljanju elementov, ki pozitivno
ali negativno vplivajo na zadovoljstvo in delovno učinkovitost. Vodstvo dobi s pomočjo
merjenja povratno informacijo, kako dobro organizacija izpolnjuje pričakovanja in
potrebe zaposlenih ter na katerih področjih je potrebno ukrepati, da bomo povečali
zadovoljstvo in učinkovitost zaposlenih.

Pogosto je vodstvo organizacije mnenja, da so njihovi zaposleni zadovoljni in dovolj
motivirani in da je klima ugodna, vendar zaposleni velikokrat niso istega mnenja. Da bi
se pravočasno izognili slabi klimi in nizkemu zadovoljstvu zaposlenih, bi morali vsaj
enkrat letno izmeriti organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih ter na podlagi
rezultatov sprejeti ukrepe na kritičnih področjih (»Organizacijska klima«, b.l.).
Na pobudo nekaterih uspešnih slovenskih podjetij je leta 2001 skupina svetovalnih
podjetij v Sloveniji pod okriljem GZS pripravila projekt raziskovanja in spremljanja
organizacijske klime, imenovan SiOK. Vodilna ideja projekta je bila spremljanje in
primerjanje organizacijske klime v slovenskih podjetjih, z namenom povečanja
zavedanja zaposlenih o pomenu klime v podjetju. Temeljni principi delovanja so
primerljivost, periodičnost, kvantitativnost. Projekt je usklajen s potrebami članskih
organizacij na eni strani in stroko na drugi strani (Gospodarska zbornica Slovenija,
2003, str. 3).
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Prvotna namera sodelujočih organizacij je bila vzpostaviti praktično in priznano
institucijo za raziskovanje v slovenskih organizacijah, ki se lahko razširi tudi drugam.
Glede na dosežene rezultate lahko rečemo, da je ta namera v velikem delu uspešno
dosežena, saj je v zadnjih treh letih v projektu sodelovalo več kot sto najvidnejših
slovenskih organizacij in tudi nekatere iz tujine. Še posebej je projekt zaživel na
Hrvaškem, kjer se prav tako konstantno izvaja že od leta 2003 in je poimenovan HrOK
(»Kaj je SiOK?« [OCR, Svetovanje in raziskave], b. d.).

Tabela 1: Število sodelujočih organizacij v Sloveniji v projektu SiOK
Leto

Število organizacij

2001

26

2002

51

2003

62

2004

90

2005

93

2006

125

2007

117

2008

98

2009

95

2010

96

Skupaj:

893

Vir: »Kaj je SiOK?« [OCR, Svetovanje in raziskave], b. d.

Projekt se od leta 2001 izvaja vsako leto. Metodologija se je v prvih letih nekoliko
spreminjala, potem pa se leta 2003 ustalila. Temeljna izhodišča projekta so ves čas
ostala enaka. Zadnjo spremembo je projekt doživel leta 2012, ko je bil nadgrajen v
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praktično managersko orodje, ki omogoča upravljanje mehkejše plati organizacije.
Projekt SiOK se je nadgradil v sistem OCS, ki je koristen za vsako organizacijo nad
deset zaposlenih. S tem se je projekt sicer poenostavil (bolj praktičen pristop, hitrejša
povratna informacija, zgodnje opozarjanje, vključevanje vseh zaposlenih in podobno),
vendar se ni bistveno spremenil (»SiOK nadgrajen v OCS«, b. l.). Cilj projekta ostaja
enak - izmeriti klimo v podjetju in podati ustrezne ukrepe ob neugodnem rezultatu.
Projekt se izvaja preko vprašalnika. Tudi sicer se klima najpogosteje meri s pomočjo
vprašalnikov ali lestvic, ki jih sestavlja veliko število trditev. Te opisujejo različne
vidike situacije v podjetju. Pri tem je naloga anketirancev, da ocenijo, v kakšni meri
posamezen opis velja za njihovo delovno okolje. Za merjenje organizacijske klime
vedno uporabimo vprašalnike zaprtega tipa, kar pomeni, da oseba ne more vpisovati
lastnega mnenja, ampak izbire najprimernejšo trditev izmed podanih odgovorov. Ti se
gibljejo od nestrinjanja pa vse do popolnega strinjanja. Tako ima anketiranec, kljub
zaprtemu tipu vprašalnika, možnost, da izbere odgovor, ki je zanj najprimernejši.
Rezultate nato analiziramo in interpretiramo, na osnovi dobljenih rezultatov pa
predstavimo ukrepe za spreminjanje neustrezne ali nezaželene klime v organizaciji.

1.4 Spreminjanje organizacijske klime
Spreminjanje organizacijske klime pomeni pot podjetja od sedanjega do uspešnejšega
stanja. Spreminjanje je potrebno za poslovno uspešnost podjetja. Stalno prilagajanje v
današnjem hitrem tempu omogoča večje možnosti preživetja podjetja in je nujno za
dolgoročen uspeh. Podjetij, ki se ukvarjajo z isto dejavnostjo, je vedno več in
konkurenčni boj je vse bolj neizprosen. Velika konkurenčna prednost, ki jo lahko ima
neko podjetje, pa so vsekakor tudi zaposleni, zato je ključnega pomeni, da so v
delovnem okolju zadovoljni. To lahko preverimo tako, da izmerimo organizacijsko
klimo. Če imajo zaposleni o organizaciji in samem vodenju dobro mnenje, hkrati pa se
dosegajo zastavljeni cilji, lahko rečemo, da je klima dobra. Če pa pridemo do rezultata,
da je klima slaba, jo je potrebno spremeniti, saj le-ta vodi k slabšim rezultatom dela.
Neugodne klime ni, če ne predpostavljamo, da zaradi nje organizacija ne bo dosegla
cilja. Tako ugodnost ali neugodnost klime vedno presojamo na podlagi doseganja
zastavljenih ciljev.
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Mihalič (2006, str. 250) je mnenja, da je osnovni predpogoj za spreminjanje klime
analiza trenutnega stanja in določitev smernic klime, ki jo želimo vzpostaviti ter akcijski
načrt spreminjanja. Temeljni cilj spreminjanja, z namenom preoblikovanja klime, je
ustvariti tako klimo, ki bo primerna za razvoj učečega se sistema. Vzpodbujala bo
učenje in izobraževanje, ki bo generirala vzpodbudno okolje. Omogočala bo priložnosti
za vsakogar, ki ne bo delovala zaviralno in podobno.

Rezultati merjenja klime usmerjajo v potrebne spremembe. Spremeniti klimo pomeni
spremeniti doživljanje različnih situacij, ki jih zaposleni vsakodnevno doživljajo na
delovnem mestu. Ljudje pa praviloma sprememb ne maramo, zato je zaposlene težje
pripraviti do njih. Tu nastopi vodstvo – njegova naloga je, da pridobi pripadnost
zaposlenih, jih ustrezno seznami z vizijo, poslanstvom in strategijo. Na ta način se lažje
skupaj bližajo želeni klimi.
Lipičnik (1998, str. 79) pravi, da spremeniti klimo pomeni spremeniti doživljanje
določenih bistvenih situacij tako, da pri delavcih izzovemo želeni način odzivanja, ki
omogoča doseganje postavljenih ciljev. Spremembe klime so pogojene tudi z
življenjskim ciklom organizacije. Na začetku delovanja organizacije se oblikuje
določena klima, z nadaljnjim razvojem podjetja in prilagajanju razmeram na trgu pa se
pojavi potreba po njenem spreminjanju. Ko se podjetje enkrat znajde v težavah, je
sprememba nujna. Postopek ni enostaven, saj zaposleni običajno klimo dojemajo kot
nekaj naravnega in se je sploh ne zavedajo, zato se je potrebno novi klimi prilagoditi.
Potrebna je sprememba vrednot, prepričanj in splošnega funkcioniranja zaposlenih.
Mihalič (2006, str. 257) je mnenja, da so poleg sistemskih sprememb potrebne
predvsem spremembe stanja zavesti ljudi, pri čemer je potrebno spremeniti mentaliteto
in posledično reagiranje zaposlenih. Proces ustvarjanja želene klime tako poleg
omenjenega vključuje tudi spremembe v pogojih dela, delovnih okoliščinah, priprave
zaposlenih na drugačno dojemanja pojavov, spreminjanje vedenja in podobno.
Lipičnik (1998, str. 79) pravi, da se klima lahko spreminja nekontrolirano, z navodili in
dekreti ali z neposredno akcijo. Najpogostejši način spreminjanja klime je
nekontrolirano, nenadzorovano spreminjanje, ampak ne tudi naključno. Klima se
spreminja zaradi vplivov iz okolja, v katerem podjetje deluje. Tako spreminjanje je v
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nasprotju z željami vodstva, saj običajno zavira doseganje cilja in ima lahko negativne
posledice. Drugi način spreminjanja klime je spreminjanje z navodili in dekreti. Torej je
organizirano in zavestno, z njim pa organizacija skuša uravnavati vedenje
posameznikov v pozitivni smeri. Ta način je sicer hitrejši, vendar le, če so zaposleni
pripravljeni sodelovati in sprejeti spremembe v kratkem času. Tretji način pa je
neposredna

akcija,

kar

pomeni

spreminjanje

z

neposrednim

delom,

pojasnjevanjem,prepričevanjem in osebnim zgledom. Ta način uporabimo, če se način s
predpisi ne obnese. Ta oblika je uspešnejša, saj se izvaja s konkretno akcijo. Vendar pa
morajo tudi tu zaposleni sodelovati – morajo zaupati tistim, ki akcije predlagajo in
obljubljajo boljšo prihodnost. Če pričakovanja zaposlenih niso izpolnjena, lahko pride
do razočaranja, nezaupanja in nezaželenih reakcij.
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2 RAZLIKOVANJE IN POVEZAVA ORGANIZACIJSKE
KLIME S KULTURO IN ZADOVOLJSTVOM
Današnje organizacije se od organizacij v prejšnjih obdobjih zelo razlikujejo, saj so
neprestano izpostavljene različnim zunanjim in notranjim vplivov, ki se jim morajo ves
čas prilagajati in spreminjati. Manevrski prostor se vse bolj seli iz tehničnega področja
na področje človeških sposobnosti. Zato je danes uspešnost organizacije odvisna
predvsem od človeških virov. Uspešnost je posledica dobre organizacijske kulture in
vrednot, organizacijske klime in vodenja, s tem pa tudi zadovoljnimi zaposlenimi.

Pojmi organizacijska klima, organizacijska kultura in zadovoljstvo zaposlenih se v
literaturi velikokrat pojavljajo skupaj, saj se med sabo precej prepletajo. Imajo podoben,
pa vendarle različen pomen. Velikokrat se tudi zamenjujejo, zato bomo v nadaljevanju
pojasnili razlike med njimi pa tudi njihove podobnosti.

2.1 Organizacijska klima in kultura
Organizacijska klima je močno povezana z organizacijsko kulturo. Gre za zelo podoben
pojem, vendar so med njima tudi pomembne razlike, ki jih je potrebno poudariti, saj ju
v praksi prepogosto enačimo.

Definicij kulture je, podobno kot definicij klime, veliko. Razlike med njimi so v tem,
kakšen je poudarek na opazljivih pojavih organizacijske kulture – vzorcih obnašanja,
proizvodih, običajih in podobno ter kakšen je poudarek na globljih pojavih in
vrednotah.
Tudi Kavčič (2003, str. 1) je mnenja, da na vprašanje, kaj je organizacijska kultura, še
ni enostavnega odgovora, saj so že sredi prejšnjega stoletja našteli preko 160 različnih
definicij. To dokazuje, da med strokovnjaki iz omenjenega področja še ni soglasja.
Zapletenost vsebine organizacijske kulture je deloma pogojena s tem, da gre za vsebine,
ki jih je moč opaziti navzven oziroma se jih člani organizacije zavedajo, pa tudi za
vsebine, ki so samozavedanju nedostopne. V tem smislu je ena najpopolnejših definicij,
da je organizacijska kultura globlja raven temeljnih predpostavk in prepričanj, ki so
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skupne članom organizacije in ki delujejo na nezavedni ravni in so temeljni
samoumevni način percepcije samega sebe in svojega okolja.
Najpogostejša in najpreprostejša definicija kulture jo opredeljuje kot način »kako
pristopamo k stvarem v sistemu« (Mihalič, 2006, str. 249).
Možina (2002, str. 14) pravi, da kulturo lahko pojmujemo kot socialno energijo, ki
usmerja organizacijo v dejavnost. Lahko jo opredelimo kot globljo raven osnovnih
predpostavk in prepričanj, ki so skupne vsem članom. Isti avtor tudi pravi:
»Organizacijska kultura je vzorec temeljnih domnev in prepričanj, ki so skupne članom
organizacije in se po njih ravnajo.«
Po Kavčiču (2003, str. 1) je organizacijska kultura:
 združevalna sila v organizaciji;
 skupna filozofija članov organizacije;
 tisto, kar višje vodstvo uporablja kot skupno podlago vodenja sebe in zaposlenih;
 tisto, v kar skupno verjamejo člani organizacije;
 vzorec prepričanj in pričakovanj članov organizacije;
 celota skupnih prepričanj, kako naj se zaposleni vodijo pri delu in celota vrednot o
tem, katere naloge in cilji so pomembni;
 »Tako delamo pri nas!«.

V literaturi se pojma organizacijska klima in organizacijska kultura pogosto
zamenjujeta. Nekateri avtorji trdijo, da so pojmi organizacijska kultura, organizacijska
klima, psihološka klima in podobni enaki oziroma pomenijo isto, drugi pa jim očitajo,
da ne poznajo pojmov in zato ne vidijo razlik.
Lipičnik (1998, str. 80) je mnenja, da je organizacijska kultura ena globljih in
najvplivnejših dimenzij organizacijske klime in da jo nekateri zaradi pomembnosti
zamenjujejo z organizacijsko klimo. Organizacijsko kulturo prepoznavamo na osnovi
dimenzij, kot so odnos do dela, učinkovitost trga, konkurence in podobno. Mihalič
(2006, str. 248) pravi, da je prva dimenzija raziskovanja organizacijske kulture in
organizacijske klime raziskovalno časovno pogojena. Pojem organizacijske kulture je
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namreč globalen pojem, ki je usmerjen izključno v preteklo in prihodnje stanje, medtem
ko pa je pojem organizacijske klime veliko bolj analitičen, lokalnega značaja in
usmerjen izključno v sedanje stanje v sistemu.

Oba izraza, tako pojem kulture kot pojem klime, razlagata posameznikovo vedenje v
sistemu in posledice le-tega, vendar je kultura nad konceptualno nad klimo, saj kultura
vpliva na klimo. Pomen kulture je tako globlji, klima pa je le odsev trenutnega stanja.
Zato raziskovanje kulture zahteva kvalitativno metodologijo in je teoretično usmerjeno,
raziskovanje klime pa je empirično in zahteva kvantitativno metodologijo. Vendar pa se
danes, v sodobnih pristopih, tudi pri merjenju kulture vedno bolj uporabljajo tudi
kvantitativni metodološki pristopi. Klima se ustvarja začasno, kultura pa skozi daljša
časovna obdobja in preko globalnih interakcij, zato ima klima veliko bolj procesni,
kultura pa sistemski pomen.
Najpomembnejša razlika med kulturo in klimo pa so njune lastnosti, ki vplivajo na
možnost upravljanja. Kultura je veliko manj vidna in se počasneje ter težje spreminja od
klime, kar povzroča veliko zahtevnejše upravljanje in dolgotrajnejše spreminjanje,
medtem ko je spreminjanje klime lažje in omogoča doseganje rezultatov že v kratkem
časovnem obdobju.
Musek Lešnik (2006) povzema, da se torej organizacijska kultura nanaša na deljene
vrednote in temeljne predpostavke znotraj organizacije, organizacijska klima pa na
deljene zaznave organizacijskega okolja. Za razliko od klime kultura zajema nezavedna
prepričanja, ki delujejo kot samoumevna jedra. Kultura vpliva na klimo in se z njo
pomembno povezuje, zato lahko klimo opišemo kot nekakšen odsev kulture. Klima
opisuje »kaj se trenutno dogaja okrog nas«, kultura pa bolj kompleksen konstrukt, ki
zajema deljeno interpretacijo in razumevanje dogodkov v podjetju. Razlika med obema
se kaže tudi v časovni perspektivi: kultura je usmerjena v preteklost in gradi prihodnost,
klima pa je zaznava sedanjega stanja.
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Tabela 2: Razlike v pojmovanju organizacijske klime in kulture glede na različne
dimenzije
Dimenzije

Organizacijska kultura

Organizacijska klima

Vsebina

Usmerjenost na vrednote

Usmerjenost na postopke

Raven proučevanja

Vidno in nevidno

Vidno

Orientacija

Opis in razumevanje ene

Primerjava med

organizacije

organizacijami ali oddelki

Antropologije in

Psihologije

Pojem izvira iz

sociologije
Izhodišče

Socialni konstruktivizem

Lewinova teorija

Časovna perspektiva

Preteklost in prihodnost

Sedanjost

Metodologija

Kvalitativne metode

Kvantitativne metode

Namen merjenja

Strateško načrtovanje,

Vpliv na zaposlene in

izbor strategij

njihovo počutje

Vir: Musek Lešnik, 2006

Kljub razlikam med organizacijsko klimo in kulturo ne gre zanemariti številnih
podobnosti, saj obe (Musek Lešnik, 2006):
 iščeta razlage posameznikovega vedenja v podjetju;
 proučujeta vpliv podjetja na vedenje zaposlenih;
 proučujeta vpliv na interpretacijo in dojemanje dogodkov v podjetju;
 obravnavata psihološke, subjektivne realnosti delovnega okolja;
 predpostavljata, da si ljudje delijo določena stališča, mnenja, prepričanja in zaznave;
 vplivata na zagotavljanje reda v vedenju zaposlenih;
 vplivata na način dela in odzivanja na zunanje okolje;
 zmanjšujeta nejasnosti v vedenju ljudi;
 predstavljata mehanizem za oblikovanje vedenja.
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Zato je napačno razmišljati o tem, kateri vidik je boljši oziroma primernejši od drugega,
saj je za celovito razumevanje vedenja ljudi potrebno psihološke vidike v organizaciji
proučiti z obeh vidikov – z vidika organizacijske kulture in organizacijske klime.

2.2 Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih
Razlogi za zadovoljstvo zaposlenih so v precejšnji meri povezani z organizacijsko
klimo. Dobro ravnanje z ljudmi vzpostavlja dobro organizacijsko klimo, kar nadalje
vpliva na zadovoljstvo zaposlenih z delovnim okoljem. Če človek v svoji okolici
zaznava vzpodbudno klimo, to prenese na svoje razpoloženje in odnos do podjetja. In
seveda obratno – slaba klima vodi v nezadovoljstvo. Torej, lahko povzamemo, da je
dobra klima predpogoj za zadovoljstvo zaposlenih.
Lep primer povezave med organizacijsko klimo in zadovoljstvom je nagrajevanje – ena
izmed dimenzij organizacijske klime. Če nagrajevanje temelji na delovni uspešnosti in
daje zaposlenim občutek enakosti, to vodi v zadovoljstvo. Podobno je z dimenzijo
vodenja. Če zaposleni čutijo, da imajo prijazno, obzirno vodstvo, to povečuje njihovo
zadovoljstvo, saj dobijo občutek, da se upošteva tudi njihova čustva.
Na zadovoljstvo z delom vpliva več dejavnikov, med njimi tudi sledeči:
 zadovoljstvo s plačo;
 zadovoljstvo z delom;
 zadovoljstvo z nadrejenimi;
 zadovoljstvo s sodelavci;
 zadovoljstvo z delovnim okoljem;
 zadovoljstvo z možnosti napredovanja.
Mihalič (2006, str. 266) pravi, da zadovoljstvo zaposlenih predstavlja zadovoljstvo pri
delu in s tem povezanimi elementi, kot so delovno mesto, naloge, zadovoljstvo z
nadrejenimi, možnostjo napredovanja in izobraževanja, nagrajevanjem, sodelavci,
delovnim časom, s plačo in podobno. Zadovoljstvo zaposlenega definiramo kot
pozitivno emocionalno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela in elementov
povezanih z njim. Pri zadovoljstvu govorimo o tako imenovani individualni čustveni
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reakciji na delo in delovno okolje. Je najpomembnejše izmed vseh dejavnikov, ki
vplivajo na klimo, saj je ravno nezadovoljstvo prvi in najpomembnejši vzrok za odhod
zaposlenih iz posamezne organizacije. V praksi je to velikokrat problem, saj marsikatera
organizacija in vodstvo ne skrbi za svoje zaposlene in se z zadovoljstvom pričnejo
ukvarjati šele, ko zaposleni že izrazijo želje po odhodu iz podjetja. Takrat je seveda že
prepozno.
Mihalič (2006) nadaljuje, da so dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom in z
delovnim mestom sicer različni od posameznika do posameznika, vendar obstajajo neki
splošni predpogoji, ki so pomembni za zadovoljstvo na delovnem mestu in pri delu
vsakega zaposlenega. Ti predpogoji, ki bi jih moral zagotavljati vsak neposredni in
vodja v celoti, so na primer: jasno definiranje pričakovanj in ciljev, spodbujanje
sposobnosti in samoiniciativnosti, pohvala dosežkov pri delu ter spodbujanje zdrave
konkurenčnosti, spodbujanje osebnega razvoja ter solidarnosti in prijateljstva v
medsebojnih odnosih in podobno. So splošni, zato je pomembno, da pri ugotavljanju
zadovoljstva upoštevamo tudi individualne želje in potrebe. Namreč, različni ljudje
lahko na enak pogoj reagirajo popolnoma različno. Nek razlog je lahko nekomu v
veliko zadovoljstvo, drugi pa je z njim popolnoma nezadovoljen.
Zadovoljstvo zaposlenih je eden ključnih elementov poslovne odličnosti. Podjetje, ki
želi biti odlično, mora poleg dobrih poslovnih rezultatov in zadovoljnih kupcev imeti
tudi zadovoljne zaposlene. Dokazano je namreč, da obstaja povezava med
zadovoljstvom in ostali vidiki poslovne uspešnosti. Visoko motivirani, usposobljeni in
sposobni zaposleni predstavljajo za podjetje vir konkurenčne prednosti. Jih je pa težko
najti in še težje obdržati. Zaposlenih, ki bodo podjetju predani tudi v času krize, je
namreč vse manj.
Gruban (b. l.) v svojem članku govori o tem, da se ob vsej pojavi tem o zadovoljstvu
zaposlenih povsem pozablja na zavzetost zaposlenih. Piše o tem, da se vse več
managerjev zadnja leta trudi pravzaprav »podkupiti« svoje zaposlene z bolj ali manj
(ne)posrečenimi vzpodbudami in nagradami, z namenom prekriti dejstvo, da ti v resnici
nimajo nobene prave besede in realne moči pri odločanju. Koncept zadovoljstva
zaposlenih se velikokrat izrablja zgolj za nevtralizacijo največjih žarišč nezadovoljstva
med zaposlenimi. Koncept preučevanja zadovoljstva zaposlenih se je velikokrat
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praktično končal že po uvodnih raziskavah v posameznih organizacijskih okoljih, kjer
so jim samo izjemoma ali redko sledili resni programi upravljanja z (ne)zadovoljstvom
zaposlenih. Dodatno pa je koncept bremenilo spoznanje, da mnogi managerji niso
razumeli niti temeljev motivacijskih zapovedi, da tudi morebitna odprava žarišč ne bo
avtomatsko prinesla zadovoljstva zaposlenih, ampak kvečjemu znižala prag
nezadovoljstva. Mnogi avtorji so kritično opozarjali, da je koncept zadovoljstva
potrebno nujno neposredno povezati z delovno učinkovitostjo, saj bodo na ta način
vodje precej prej in bolje prisluhnili.
Slika 1: Matrika - zadovoljstvo zaposlenih: delovna uspešnost

Vir: Gruban, b.l.

Svoje trditve Gruban (b. l.) prikazuje v matriki in razlaga, da so zavzeti zaposleni samo
tisti, ki so zelo zadovoljni, hkrati pa dosegajo tudi visoko delovno uspešnost. Vsa druga
tri polja, prikazana v matriki, so seveda manj zaželena. Kombinacija visoke delovne
uspešnosti in nizkega zadovoljstva je, z različnimi oblikami prisile, sicer možna, ampak
dolgoročno neperspektivna. Kombinacija visokega zadovoljstva in nizke delovne
uspešnosti je račun brez krčmarja, saj si zabave na račun firme in lastnikov zaposleni
težko privoščijo. Kombinacija nizkega zadovoljstva zaposlenih in nizke delovne
uspešnosti pa je uspešen recept za stečaj. Tako avtor pritrjuje vsem, ki trdijo, da koncept
zavzetosti ponuja bistveno drugačne možnosti kot koncept zadovoljstva.
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2.3 Povezava med organizacijsko klimo, kulturo in zadovoljstvom
zaposlenih
Da so organizacijska klima, kultura in zadovoljstvo zaposlenih tesno povezani, smo
omenili že večkrat. Povezava med njimi je sila preprosta. Zaposleni bo toliko bolj
zadovoljen, kolikor bosta kultura in klima zanj ustrezni, in toliko bolj nezadovoljen,
kolikor manj bosta kultura in klima zanj ustrezni (Mihalič, 2007, str. 100).

Med vsemi organizacijskimi pojavi je morda prav organizacijska klima najbolj
povezana z zadovoljstvom zaposlenih. Interpretacija klime je do neke mere odvisna od
posameznika samega, vendar pa skupni delovni pogoji vplivajo na oblikovanje
podobnih zaznav, ki jih imajo zaposleni v podjetju. Podjetje si torej želi doseči
ustvarjalno in pozitivno klimo, kjer bodo zaposleni učinkovito in kvalitetno opravljali
svoje delo, pomagali z idejami za rast in razvoj podjetja, s strankami ravnali korektno in
prijazno in čutili sprejetost ter medsebojno spoštovanje in povezanost s sodelavci. Tako
bo podjetje lahko konkuriralo drugim na trgu, se razvijalo in napredovalo. Vsekakor pa
organizacijska klima ni vzrok za slabe rezultate v organizaciji, kjer so zaposleni
nesposobni delavci, ki nimajo volje do dela ali pa ne znajo delati.
Erjavšek (2003, str. 13) se je pri proučevanju povezave med organizacijsko kulturo,
klimo in zadovoljstvom sklicevala na poenostavljeno študijo Kopelmamova, Briefa in
Guzza. V njej avtorji prikazujejo medsebojni vpliv vseh pojmov. Pravijo, da kultura v
organizaciji vpliva na ravnanje z ljudmi pri delu, le-to nadalje vpliva na organizacijsko
klimo, kar nadalje vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.

Slika 2: Povezava med organizacijsko kulturo, klimo in zadovoljstvom zaposlenih

Vir: Erjavšek, 2003, str. 13
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3 INTERLOGIS, D. O. O.
3.1 Predstavitev podjetja
Interlogis je mednarodno priznano špeditersko-logistično podjetje, ki zaposluje ljudi z
dolgoletnimi izkušnjami v dejavnosti transporta in logistike. Sedež podjetja je lociran v
Struževem 66 pri Kranju, ob avtocesti Ljubljana – Salzburg (»Interlogis«, b. d.).
Slika 3: Sedež podjetja Interlogis, d. o. o.

Vir: »Interlogis, d. o. o.« [Interlogis, d. o. o]., b. d.

Imajo lasten distribucijski center in pokrit ter nepokrit skladiščni prostor z vso potrebno
opremo, s katero lahko zagotovijo kakovostno skladiščenje.
Slika 4: Pokrito skladišče

Vir: »Interlogis,d .o. o.« [Interlogis, d. o. o.], b. d.
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Podjetje ima tudi dve poslovni pisarni, in sicer eno v Ljubljani, v logistično carinskem
terminalu BTC na Letališki cesti, drugo pa v Jesenicah na Dolenjskem, v okviru MMP
Obrežje.

Osebna izkaznica
Naziv: Interlogis, logistične in druge organizacijske storitve, d. o. o.
Skrajšan naziv: Interlogis, d. o. o.
Sedež: Struževo 66, SI-4000 Kranj

Zaposleni
V podjetju pravijo, da se zavedajo, da so njihovi zaposleni njihovo največje bogastvo.
Trenutno jih je v podjetju zaposlenih šestnajst. Vsi imajo dolgoletne in bogate izkušnje
v transportno logistični dejavnosti.

Slika 5: Organigram podjetja

Vir: »Organigram« [Interlogis], b. d.
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V podjetju trdijo, da je skrb za stranke njihova prioriteta, saj se zavedajo, da je pravilno
načrtovanje poti in komunikacija ključ do uspeha. V današnjem poslovnem svetu
namreč predstavljajo stroški logistike pomemben delež v ceni izdelka, zato se ob izbiri
napačne transportne poti lahko ta delež znatno poveča. Zaradi tega je prava izbira in
načrtovanje logističnih ter transportnih poti eden od ključnih dejavnikov pri uspešno
zaključenem poslu. Zaposleni v podjetju Interlogis, d. o. o. želijo s svojimi dolgoletnimi
izkušnjami in znanjem pomagati svojim strankam pri izbiri najboljše poti za njihove
pošiljke. V današnjem poslovnem svetu je komunikacija ključnega pomena pri
kvalitetnem izvajanju storitev, zato nudijo redne in sprotne informacije o nahajanju in
stanju pošiljk. Pravijo, da je lahko transport blaga tudi okolju prijazen. Tega se še kako
zavedajo, zato posvečajo veliko pozornost izbiri svojih prevoznikov, tovorna vozila
morajo ustrezati vsem evropskim standardom pri ekoloških zahtevah. Če jih izberejo,
svojim strankam zagotavljajo, da bo njihovo blago pripeljano na želeno mesto na način,
ki bo najbolj ekonomičen, a hkrati tudi okolju prijazen. Verjamejo, da se podoba
podjetja odraža tudi glede na kvaliteto storitve, ki jo ponujajo svojim strankam, zato se
vsakodnevno trudijo za njihovo polno zadovoljstvo (»Predstavitveno pismo Interlogis,
d. o. o.« [Interlogis], b. d.).

3.2 Storitve podjetja
Podjetje upravlja številne transportne in logistične posle (»Interlogis – logistično
podjetje in distribucijski center Kranj« [Interlogis], b. d.).

Celovita logistika
Nudijo in izvedejo celo vrsto povezanih transportnih in logističnih storitev: od prevoza
blaga, skladiščenja, priprave blaga za odpremo, carinskega posredovanja, zavarovanja
blaga in lokalne distribucije do končnih kupcev. Storitev temelji na individualnem
pristopu in zagotavlja optimalno rešitev pretoka surovin in izdelkov.
Domača distribucija
Pošiljke po Sloveniji dostavijo v roku 12 ur.
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Zbirni prevozi
Podjetje opravlja zbirne prevoze pošiljk, izvajajo redne kamionske zbirne linije (v
večino držav EU in vzhodne Evrope). To so linijski prevozi po ustaljenem voznem redu,
ki zagotavljajo redno dostavo in odpremo pošiljk. Prevozni stroški so zato nižji in
nadzor nad gibanjem tovora je stalen. Dvakrat tedensko izvajajo izvoz oziroma uvoz v
Avstrijo, Italijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Estonijo, Veliko Britanijo, Irsko,
Portugalsko in Španijo. Enkrat tedensko pa v Albanijo, Belorusijo, Belgijo, Bolgarijo,
Češko, Črno Goro, Finsko, Francijo, Grčijo, Litvo, Latvijo, Luksemburg, Malto,
Madžarsko, Makedonijo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Romunijo, Rusijo,
Slovaško, Srbijo, Švico, Švedsko, Turčijo in Ukrajino.

Slika 6: Zbirni prevozi

Vir: »Zbirni prevozi« [Interlogis], b. d.

Kamionski prevozi
V vse evropske države opravljajo kamionske prevoze. Razpolagajo z več kot petdeset
kamioni z nosilnostjo od 1,5 do 24 ton oziroma nakladalnim prostorom od 10 do 120
kubičnih metrov.
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Zračni, pomorski in kontejnerski transport
Danes, v času globalizacije, je svet postal majhen in druga stran sveta ni več
nepredstavljivo oddaljena. Kontejnerski ladijski in letalski prevoz sta postala nekaj
vsakdanjega, saj si ne moremo več privoščiti, da bi na pošiljko čakali več mesecev, zato
so mednarodni prevozi že vrsto let del ponudbe podjetja. S preverjenimi pogodbenimi
letalskimi in pomorskimi prevozniki svojim strankam organizirajo prevoz zbirnih,
delnih in kompletnih pošiljk na vse konce sveta z dostavo od vrat do vrat.
Podjetje že vrsto let uspešno sodeluje s podjetji Vadeks iz Makedonije, Italsempione iz
Italije, Always International Freight Forwarding iz Velike Britanije, Moldtrans iz
Španije, Bihateam iz Bosne in Hercegovine in Zagredšped s Hrvaške. S preverjenimi
partnerji v tridesetih državah sveta bodo zagotovili dostavo pošiljk kamorkoli – na
Bližnji in Daljni Vzhod, v Indijo, Avstralijo, Novo Zelandijo, Severno ter Južno
Ameriko in v Afriko.
Carinsko poslovanje: skladiščenje, zavarovanje pošiljk, hišno carinjenje

Pri izvozu, uvozu in tranzitu uredijo vso potrebno carinsko dokumentacijo ter potrebno
dodatno zavarovanje. Pošiljke lahko začasno shranijo v običajnem ali carinskem
skladišču. Pri uvozu in izvozu blaga nudijo hišno carinjenje po sistemu SIAES/ECS.
Zavarovanje pošiljk je ključnega pomena, zato carinsko poslovanje vključuje tudi
zavarovalniško posredovanje, pri prevozu in skladiščenju nevarnih snovi pa še dodatno
varnostno svetovanje pooblaščenega svetovalca.
Varnostno svetovanje pri prevozu in skladiščenju pošiljk z ADR klasifikacijo
Varnostno svetovanje pri skladiščenju in transportu nevarnega blaga sledi predpisom iz
evropskega sporazuma ADR. Sporazum govori o tem, kakšni naj bi bili mednarodni
cestni prevozi nevarnih snovi. Podjetje sledi tudi drugim predpisom in direktivam za
carinsko posredovanje, zato sta transport in logistika v skladu s standardi opravljena
zanesljivo, učinkovito, natančno, varno ter predvsem hitro. Skladiščenje blaga poteka v
lastnem distribucijskem centru, del katerega je tudi carinsko skladišče. Za čim bolj
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kakovostno varnostno svetovanje je na voljo tudi pooblaščeni svetovalec, tako za
pošiljatelje kot za prevoznike nevarnih pošiljk.

Zakon o prevozu nevarnega blaga izpostavlja zlasti varnostno svetovanje prevoznikom,
ki po cesti in železnici prevažajo nevarno blago. Vključuje tudi pripravo dokumentov za
potrebe prevoza in nadzor nad izvajanem določil predpisov s tega področja.
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4 METODA
4.1 Problem in predmet raziskave
V današnjem konkurenčnem svetu neprestano poteka borba za preživetje. Podjetja se
morajo ves čas znati prilagajati notranjim in zunanjim dejavnikom. Vsaka dobra
organizacija posveča veliko pozornosti tudi svojim zaposlenim, saj le-ti postajajo vedno
večja konkurenčna prednost. Uspeh podjetja je v veliki meri odvisen tudi od njih, saj
danes zaposleni predstavljajo najpomembnejši kapital podjetja. Izobraženi, motivirani
in zavzeti zaposleni so ključna prednost uspešnih podjetij. Predpogoj za zadovoljne
zaposlene pa je dobra organizacijska klima. Le-ta sestoji iz več komponent, ki se
odražajo v končnem rezultatu.
Organizacijsko klimo lahko najširše opredelimo kot psihološko ozračje v organizaciji.
Prisotna je v vsakem delovnem okolju, vpliva na vse dogodke v organizaciji in zajema
vse zaposlene. Je neoprijemljiva, toda prisotna, obstaja v delovnem okolju. Je
dinamičen sistem, na katerega vpliva skoraj vse, kar se dogaja znotraj podjetja.
V magistrski nalogi smo se odločili preveriti klimo v logističnem podjetju Interlogis,
d. o. o. iz Kranja.

4.2 Cilji in teze magistrskega dela
Glavni cilj, ki ga bomo pri pisanju magistrske naloge skušali doseči, je opredeliti
organizacijsko klimo v podjetju Interlogis, d. o. o. in jo izmeriti.

Zastavili smo dve glavni hipotezi:
 organizacijska klima v podjetju je dobra;
 zaposleni v proučevanem podjetju so zadovoljni pri svojem delu.

Hipotezi bomo ob koncu potrdili oziroma ovrgli in podali napotke za nadaljnje delo.
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4.3 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavljamo, da nam bodo odgovorni v podjetju omogočili dostop do potrebnih
podatkov in da bodo zaposleni pripravljeni sodelovati – da bodo izpolnili ankete in tako
pomagali pri izvedbi raziskovalnega dela magistrske naloge.
Omejitev naše raziskave bo, da bodo rezultati ankete prikazali stanje organizacijske
klime samo v podjetju Interlogis, d. o. o. in jih ne bo mogoče posplošiti na ostala
logistična podjetja.

4.4 Uporabljene metode raziskovanja
V teoretičnem deli magistrske naloge smo uporabili naslednje metode:
 študij literature in elektronskih virov;
 metodo klasifikacije, s katero smo definirali določene pojme;
 metodo deskripcije, s katero smo opisovali dejstva, procese in ugotovitve;
 metodo kompilacije, ki pomeni povezovanje stališč, sklepov, spoznanj in rezultatov
drugih avtorjev;
 komparativno metodo, s katero smo prišli do novih sklepov.

V raziskovalnem delu magistrske naloge pa smo uporabili neeksperimentalno metodo
za pridobivanje, analizo in interpretacijo podatkov na podlagi vprašalnika, ki smo ga
razdelili med zaposlene. Vprašalnik je povzet po projektu raziskovanja in spremljanja
organizacijske klime v slovenskih podjetjih, poimenovanem SiOK (slovenska
organizacijska klima). Podatke, zajete z uporabo anketnega vprašalnika, smo obdelali z
ustreznimi statističnimi metodami (opisna statistika, t-testi, bivariatne analize).

4.5 Opis anketnega vprašalnika in opredelitev vzorca
Anketni vprašalnik, ki so ga izpolnili zaposleni v podjetju, obsega 60 trditev o
organizacijski klimi, 11 trditev o zadovoljstvu ter 4 dodatna splošna demografska
vprašanja.
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Z anketnim vprašalnikom smo merili naslednje dimenzije organizacijske klime:
 odnos do kakovosti;
 inovativnost in iniciativnost;
 motivacijo in zavzetost;
 pripadnost organizaciji;
 notranje odnose;
 strokovno usposobljenost in učenje;
 poznavanje poslanstva, vizije ter ciljev;
 vodenje;
 organiziranost;
 notranje komuniciranje in informiranje;
 razvoj kariere;
 nagrajevanje.

Vsaka od dimenzij je imela pet trditev, katere so anketiranci ovrednotili s stopnjo
strinjanja od ena do pet, pri čemer je ocena ena pomenila, da se s trditvijo ne strinjajo,
ocena pet pa, da se s trditvijo strinjajo popolnoma.
Vprašalnik o zadovoljstvu je sestavljen iz enajstih trditev. Meri zadovoljstvo
posameznika z različnimi segmenti njegovega dela. Anketiranci so ocenjevali vsak
posameznik vidik tako, da so ob njem obkrožili številko od ena do pet, pri čemer je
ocena ena pomenila, da so z vidikom zelo nezadovoljni, ocena pet pa, da so zelo
zadovoljni.
Sledila so še demografska vprašanja, kjer smo anketirance povprašali po spolu, stažu v
organizaciji, starosti in stopnji izobrazbe.
Ciljna skupina v anketnem vprašalniku so bili vsi zaposleni v podjetju Interlogis, d. o.
o., ankete pa so izpolnjevali med 1. 6. in 1. 7. 2012.
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV
ANKETE
Skupaj smo razdelili šestnajst vprašalnikov, toliko je tudi zaposlenih v podjetju. Anketo
jih je rešilo trinajst, kar predstavlja 81,25 % zaposlenih. Pri anketiranju je bila
zagotovljena popolna anonimnost, udeležba je bila prostovoljna. Anketiranje je potekalo
en mesec.

Spol
Anketo je rešilo sedem moških, kar predstavlja 53,85 %, in šest žensk, kar pomeni
46,15 % vseh anketirancev.

Slika 7: Spol anketirancev

46%

Moški
54%

Ženske

Staž v organizaciji
Anketirance smo povprašali o delovni dobi v podjetju. Pet oziroma 38,46 % jih je
odgovorilo, da so v podjetju zaposleni dve leti ali manj, en anketirani oziroma 7,69 % je
zaposlen med dvema in petimi leti in ravno tako eden med petimi in desetimi leti, kar
šest zaposlenih oziroma 46,15 % pa jih je v podjetju že več kot deset let.
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Slika 8: Staž zaposlenih v podjetju
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Starost
Pri analizi starosti smo ugotovili, da sta dva zaposlena oziroma 15,38 % mlajša od 30
let, pet oziroma 38,46 % jih je starih med 30 in 40 leti, štirje oziroma 30,77 % so stari
med 40 in 50 leti, dva zaposlena oziroma 15,38 % pa sta starejša od 50 let. Sicer je
povprečna starost v podjetju 39,8 let.

Slika 9: Starost anketirancev
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Stopnja izobrazbe
Pri analizi stopnje izobrazbe anketirancev smo ugotovili, da ima večina anketiranih
srednjo šolo; to je 8 ali 61,54 % anketiranih, dva ali 15,38 % imata višjo in trije ali
23,08 % pa zaključeno visoko šolo ali več. Nihče nima poklicne, dveletne srednje šole
ali manj.

Slika 10: Stopnja izobrazbe anketirancev

dveletna srednja šola ali manj
poklicna šola
srednja šola
višja šola
visoka šola ali več
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5.1 Analiza rezultatov
V tem poglavju bomo prikazali rezultate ankete – kako so zaposleni ocenili posamezne
dimenzije klime.
Očitno je klima v podjetju Interlogis dobra, saj so rezultati pokazali, da so zaposleni s
posameznimi dimenzijami organizacijske klime zadovoljni. Ocene so namreč zelo
visoke. Najvišje so zaposleni ocenili dimenzijo notranjih odnosov (4,55), najnižje,
vendar še vedno visoko, pa možnost razvoja kariere (3,97). Rezultati so prikazani na
sliki 11.

Slika 11: Ocene posameznih dimenzij organizacijske klime
Odnos do kakovosti
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Inovativnost in iniciativnost

4,34

Motivacija in zavzetost

4,45

Pripadnost organizaciji

4,49

Notranji odnosi

4,55

Strokovna usposobljenost in učenje

4,28

Poznavanje poslanstva, vizije ter ciljev

4,48

Vodenje

4,31

Organiziranost

4,52

Notranje komuniciranje in informiranje

4,37

Razvoj kariere

3,97

Nagrajevanje

4,01
1

1,5

2

2,5

Sanja Leber Dobravc: Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o.

3

3,5

4

4,5

5

35

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Odnos do kakovosti

Pri ocenjevanju te dimenzije so zaposleni vrednotili pet trditev, in sicer:
 naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti;
 zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov kakovosti;
 druge sodelavce in oddelke obravnavam kot svoje cenjene stranke;
 zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega dela;
 kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembna.
Ta dimenzija je zelo dobro ocenjena, saj ima povprečno oceno 4,54. Najboljše je
ocenjena trditev, da se zaposleni čutijo odgovorne za kakovost svojega dela (4,85),
najslabše pa trditev, da sta kakovost in količina dela pri njih enako pomembni (4,23).

Slika 12: Odnos do kakovosti

Odnos do kakovosti (4,54)
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Lahko zaključimo, da podjetje z odnosom do kakovosti nima težav. Zaposleni se čutijo
odgovorne za kakovost svojega dela in po svoji moči prispevajo k doseganju standardov
in ciljev, ki so po njihovem mnenju jasno zastavljeni. Spoštujejo tudi svoje sodelavce.
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Inovativnost in iniciativnost

Zaposleni so vrednotili naslednje trditve:
 zaposleni se zavedamo nujnosti sprememb;
 v podjetju se pričakuje, da predloge za izboljšave dajemo vsi, ne le naši vodje;
 napake med preizkušanjem novih načinov dela so sprejemljive;
 naše storitve stalno izboljšujemo;
 zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud.
Dimenzija je ocenjena visoko, s povprečno oceno 4,34. Najvišje ocenjena trditev je, da
se v podjetju pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi in ne le vodje (4,62),
najslabše pa, da so zaposleni pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud
(4,15).

Slika 13: Inovativnost in iniciativnost
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Inovativnost in iniciativnost je dobro ocenjena kategorija. Zaposleni se zavedajo, da so
spremembe nujne in da se tudi od njih pričakujejo predlogi za izboljšave ter so
pripravljeni prevzeti tveganja zanje. Hkrati se zavedajo, da so napake sprejemljive in se
strinjajo, da svoje storitve stalno izboljšujejo.
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Motivacija in zavzetost
Pri ocenjevanju te dimenzije so anketiranci vrednotili sledeče trditve:
 vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodatni napor, kadar se to pri delu
zahteva;
 zaposleni smo zavzeti za svoje delo;
 v naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti;
 v naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo;
 dober delovni rezultat se pri nas hitro opazi in je nagrajen.
Dimenzija ima povprečno oceno 4,45. Najvišje ocenjena je trditev, da se dober delovni
rezultat opazi in je nagrajen (4,77), najslabše pa, da so v organizaciji postavljene zelo
visoke zahteve glede delovne uspešnosti (4,0).

Slika 14: Motivacija in zavzetost
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Zaposleni so zelo motivirani in zavzeti za svoje delo. Vedo, da se dober rezultat opazi in
je cenjen tudi s strani vodij. Verjetno so zato pripravljeni na dodatni napor, kadar se to
zahteva.

Sanja Leber Dobravc: Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o.

38

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Pripadnost organizaciji

Anketiranci so vrednotili naslednje trditve:
 naše podjetje ima velik ugled v okolju;
 ponosni smo, da smo zaposleni v naši organizaciji;
 o podjetju tudi izven njega govorim pozitivno;
 zaposlitev v naši organizaciji je varna oziroma zagotovljena;
 podjetja ne bi zapustil tudi, če bi se zaradi poslovnih težav znižala plača.
Dimenzija je ocenjena s povprečno oceno 4,49. Najvišje so zaposleni ocenili trditev, da
o podjetju tudi izven njega govorijo pozitivno, in sicer kar z oceno 5,0, najslabše pa
trditev, da je zaposlitev v podjetju varna oziroma zagotovljena (4,08).

Slika 15: Pripadnost organizaciji

Pripadnost organizaciji (4,49)
Naše podjetje ima velik ugled v okolju.

4,23

Ponosni smo, da smo zaposleni v naši
organizaciji.

4,85

O podjetju tudi zunaj njega govorim pozitivno.

5

Zaposlitev v naši organizaciji je varna oz.
zagotovljena.

4,08

Podjetja ne bi zapustil tudi, če bi se zaradi
poslovnih težav znižala plača.

4,31
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Pripadnost organizaciji je zelo visoka. Popolnoma vsi zaposleni so odgovorili, da o
podjetju tudi izven njega govorijo pozitivno. Hkrati so ponosni, da so zaposleni v tem
podjetju in bi v njem ostali, tudi če bi se zaradi poslovnih težav znižala plača. Menijo,
da podjetje uživa velik ugled v družbi in da je zaposlitev v tem podjetju varna.
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Notranji odnosi

Pri ocenjevanju te dimenzije so zaposleni vrednotili trditve:
 cenimo delo svojih sodelavcev;
 odnosi med zaposlenimi so dobri;
 med seboj mnogo bolj sodelujemo kot tekmujemo;
 konflikte rešujemo v skupno korist;
 ljudje si medsebojno zaupamo.
Dimenzija notranjih odnosov je najvišje ocenjena izmed vseh preučevanih dimenzij in
sicer s povprečno oceno 4,55. Najvišje ocenjena trditev je, da zaposleni cenijo delo
svojih sodelavcev (4,69), najnižje pa, da konflikte rešujejo v skupno korist (4,38).

Slika 16: Notranji odnosi
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Glede na odgovore lahko povzamemo, da imajo v podjetju dobre notranje odnose.
Takšnega mnenja so tudi zaposleni, ki cenijo delo svojih sodelavcev, si medsebojno
zaupajo in bolj sodelujejo kot tekmujejo. Tudi konflikte rešujejo v skupno korist.
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Strokovna usposobljenost in učenje

Anketiranci so ocenjevali naslednje trditve:
 zaposleni se učimo drug od drugega;
 organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela;
 sistem usposabljanja je dober;
 pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo;
 pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih.
Povprečna ocena te dimenzije je 4,28. Najvišje so zaposleni ocenili trditev, da se učijo
drug od drugega (4,69), najnižje pa, da imajo dober sistem usposabljanja (3,85).
Slika 17: Strokovna usposobljenost in učenje

Strokovna usposobljenost in učenje (4,28)
Zaposleni se učimo drug od drugega.

4,69

Organizacija zaposlenim nudi potrebno
usposabljanje za dobro opravljanje dela.

4,31

Sistem usposabljanja je dober.

3,85

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

4,31

Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje
zaposlenih.

4,23
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Tudi s strokovno usposobljenostjo in učenjem so zaposleni zadovoljni. Kljub temu da
menijo, da organizacija nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela, kjer se
upoštevajo tudi njihove želje, se veliko učijo drug od drugega. Menijo tudi, da so v
podjetju zaposleni samo usposobljeni ljudje. Tudi s tem, da je sistem usposabljanja
dober, se dokaj strinjajo.
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Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev
Pri ocenjevanju te dimenzije so anketirani vrednotili sledeče trditve:
 politika in cilji so jasni vsem zaposlenim;
 naša organizacija ima jasno oblikovano poslanstvo;
 cilje organizacije sprejemam za svoje;
 cilji, ki jih moramo doseči, so realni;
 pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo tudi ostali zaposleni.
Dimenzija je ocenjena s povprečno oceno 4,48. Najvišje ocenjeni sta trditvi, da ima
njihova organizacija jasno oblikovano poslanstvo in da zaposleni njene cilje sprejemajo
za svoje (4,85), najnižje pa trditev, da pri postavljanju ciljev sodelujejo tudi zaposleni
(3,92).

Slika 18: Poznavanje poslanstva, vizije in ciljev

Poznavanje poslanstva, vizije ter ciljev (4,48)
Politika in cilji so jasni vsem zaposlenim.

4,54

Naša organiazcija ima jasno oblikovano
poslanstvo.

4,85

Cilje organizacije sprejemam za svoje.

4,85

Cilji, ki jih moramo doseči, so realni.

4,23

Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujemo
tudi ostali zaposleni.

3,92
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Zaposleni menijo, da ima podjetje jasno oblikovano poslanstvo in cilje, ki jih
sprejemajo za svoje. Le-ti so jasni vsem zaposlenim in so realni. Nekoliko manj se
strinjajo s tem, da pri postavljanju ciljev sodelujejo tudi sami.

Sanja Leber Dobravc: Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o.

42

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Vodenje
Pri ocenjevanju te dimenzije so anketiranci vrednotili sledeče trditve:
 nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe za svoje delo;
 zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela;
 vodje nas spodbujajo k prevzemu večje odgovornosti za svoje delo;
 v našem podjetju odpravljamo ukazovalno vodenje;
 vodje se s podrejenimi pogovarjajo o rezultatih dela.
Dimenzija je ocenjena s povprečno oceno 4,31. Najvišje so zaposleni ocenili trditev, da
se vodje s podrejenimi pogovarjajo o rezultatih dela (4,69), najnižje pa trditev, da v
podjetju odpravljajo ukazovalno vodenje (3,77).

Slika 19: Vodenje

Vodenje (4,31)
Nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe za
svoje delo.

4,15

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega
dela.

4,62

Vodje nas spodbujajo k prevzemu večje
odgovornosti za svoje delo.

4,31

V našem podjetju odpravljamo ukazovalno
vodenje.

3,77

Vodje se s podrejenimi pogovarjajo o rezultatih
dela.

4,69
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Dober vodja je duša vsake organizacije. Organizacijo vodi zavzeto in pošteno, ne
pozabi na zaposlene, jih dobro vodi in sodeluje z njimi. Zaposleni v podjetju Interlogis
so z vodstvom podjetja zadovoljni. Strinjajo se, da so pri opravljanju dela samostojni,
pa vendar se vodje z njimi pogovarjajo o rezultatih dela in jih spodbujajo k prevzemu
večje odgovornosti, hkrati pa tudi sami sprejemajo utemeljene pripombe za delo.
Nekoliko manj se strinjajo s trditvijo, da v podjetju odpravljajo ukazovalno vodenje.
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Organiziranost

Anketiranci so vrednotili naslednje trditve:
 zaposleni imajo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pri delu pričakuje;
 v naši organizaciji so zadolžitve jasno opredeljene;
 zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski shemi;
 odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno;
 v našem podjetju so odgovornosti in pristojnosti uravnotežene na vseh nivojih.
Povprečna ocena te dimenzija je 4,52. Najvišje ocenjena trditev je, da imajo zaposleni
jasno predstavo o tem, kaj se od njih pri delu pričakuje (4,85), najnižja pa, da so v
podjetju odgovornosti in pristojnosti uravnotežene na vseh nivojih (4,23).

Slika 20: Organiziranost

Organiziranost (4,52)
Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se
od nas pri delu pričakuje.

4,85

V naši organizaciji so zadolžitve jasno
opredeljene.

4,54

Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski
shemi podjetja.

4,69

Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno.

4,31

V našem podjetju so odgovornosti in pristojnosti
uravnotežene na vseh nivojih.

4,23
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Organiziranost je dobro ocenjena kategorija. Zaposleni imajo namreč jasno predstavo o
tem, kaj se od njih pričakuje in kakšen je njihov položaj v organizacijski shemi podjetja.
Menijo, da so zadolžitve jasno opredeljene in uravnotežene na vseh nivojih, pa tudi
vodje svoje odločitve sprejemajo pravočasno.
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Notranje komuniciranje in informiranje

Anketirani so vrednotili trditve:
 v našem podjetju se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno in enakopravno;
 vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način;
 zaposleni si upamo odkrito povedati svoje mnenje;
 naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela;
 o tem, kaj se dogaja v drugih oddelkih, dobimo dovolj informacij.
Povprečna ocena te dimenzija je 4,37. Zaposleni so najbolje ocenili dve trditvi, in sicer
da se v podjetju vodje in sodelavci pogovarjajo enakopravno in da vodstvo zaposlenim
posreduje informacije na razumljiv način (4,62). Najslabše pa trditev, da zaposleni o
tem, kar se dogaja v drugih oddelkih, dobijo dovolj informacij (3,69).

Slika 21: Notranje komuniciranje in informiranje

Notranje komuniciranje in informiranje
(4,37)
V našem podjetju se vodje in sodelavci
pogovarjamo sproščeno in enakopravno.

4,62

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na
razumljiv način.

4,62

Zaposleni si upamo odkrito povedati svoje
mnenje.

4,54

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

4,38

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

3,69
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Komuniciranje in informiranje v podjetju je dobro. Zaposleni namreč menijo, da se s
sodelavci lahko pogovarjajo sproščeno in enakopravno. Vodstvo jim informacije
posreduje na razumljiv način, sami pa si upajo odkrito povedati svoje mnenje. Nekoliko
manj se strinjajo s tem, da tudi o dogajanju v drugih oddelkih dobijo dovolj informacij.
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Razvoj kariere
Pri ocenjevanju te dimenzije so zaposleni vrednotili sledeče trditve:
 zaposleni smo zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem;
 naši vodilni vzgajajo svoje naslednike;
 kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim;
 zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje;
 imamo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje.
Razvoj kariere je najslabše ocenjena dimenzija, in sicer s povprečno oceno 3,97.
Najvišje ocenjena trditev je, da so zaposleni zadovoljni s svojim dosedanjim razvojem
(4,38), najnižje pa, da imajo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše
položaje (3,62).

Slika 22: Razvoj kariere

Razvoj kariere (3,97)
Zaposleni smo zadovoljni z dosedanjim osebnim
razvojem.

4,38

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike.

3,92

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem
zaposlenim.

3,77

Zaposleni na vseh nivojih imamo realne
možnosti za napredovanje.

4,15

Imamo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo
najboljše položaje.

3,62

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Razvoj kariere je torej kritična točka podjetja, čeprav ima še vedno visoko oceno.
Zaposleni so s svojim dosedanjim osebnim razvojem zadovoljni in menijo, da imajo na
vseh nivojih realne možnosti za napredovanje. Nekoliko manj pa poznajo kriterije za
napredovanje in menijo, da najboljši zasedejo najboljše položaje.

Sanja Leber Dobravc: Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o.

46

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Nagrajevanje
Nagrajevanje je zadnja izmed proučevanih dimenzij. Anketirani so vrednotili sledeče
trditve:
 za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen;
 uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih;
 zaposleni prejemajo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni plač na tržišču;
 tisti, ki so bolj obremenjeni, so tudi ustrezno stimulirani;
 razmerja med plačami v podjetju so ustrezna.
Povprečna ocena te dimenzije ja 4,01. Najbolje ocenjeni trditvi sta, da se uspešnost
praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih in da so tisti, ki so bolj
obremenjeni, tudi ustrezno stimulirani (4,23). Najslabše pa, da slabo opravljenemu delu
sledi kazen oziroma graja (3,38).

Slika 23: Nagrajevanje

Nagrajevanje (4,01)
Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oz.
kazen.

3,38

Uspešnost se praviloma vrednoti po
dogovorjenih ciljih in standardih.

4,23

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

4,15

Tisti, ki so bolj obremenjeni, so tudi ustrezno
stimulirani.

4,23

Razmerja med plačami v podjetju so ustrezna.
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Nagrajevanje je ugodno za večino zaposlenih. Strinjajo se namreč, da se uspešnost
vrednoti po dogovorjenih ciljih in da so tisti, ki so bolj obremenjeni, tudi bolje
stimulirani. Njihova plača je enakovredna plači na tržišču in tudi plačilna razmerja so
ugodna. S tem da slabo opravljenemu delu sledi kazen, se eni strinjajo, drugi pa ne.
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Zadovoljstvo pri delu
Zaposleni so ocenjevali tudi posamezne segmente dela. Ponudili smo jim različne
dejavnike, ki lahko vplivajo na zadovoljstvo, in jih prosili, da jih ovrednotijo z oceno od
ena do pet, pri čemer je ocena pet pomenila, da so zelo zadovoljni, ocena ena pa zelo
nezadovoljni s posameznim segmentom.

Ocenjevali so zadovoljstvo:
 z delom;
 z vodstvom organizacije;
 s sodelavci;
 z neposredno nadrejenim;
 z možnostmi za napredovanje;
 s plačo;
 s statusom v organizaciji;
 z delovnimi pogoji;
 z možnostmi za izobraževanje;
 s stalnostjo zaposlitve;
 z delovnim časom.
Splošno skupno zadovoljstvo je ocenjeno s povprečno oceno 4,09, kar pomeni, da so
zaposleni v podjetju zadovoljni. Najbolj zadovoljni so z vodstvom organizacije (4,38),
sledijo delo, delovni čas in neposredno nadrejeni (4,23), nato delovni pogoji in
sodelavci (4,15). Z oceno 4 (zadovoljen) so ocenili plačo, status v organizaciji in
stalnost zaposlitve. Najslabše pa so ocenili zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje
(3,85) in zadovoljstvo z možnostmi za napredovanje (3,77), kar sovpada z rezultati, da
je razvoj kariere najslabše ocenjena dimenzija organizacijske klime.
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Slika 24: Zadovoljstvo s posameznimi segmenti dela

Zadovoljstvo (4,09)
Zadovoljstvo z delom

4,23

Zadovoljstvo z vodstvom organizacije

4,38

Zadovoljstvo s sodelavci

4,15

Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim

4,23

Zadovoljstvo z možnostmi za napredovanje

3,77

Zadovoljstvo s plačo

4

Zadovoljstvo s statusom v organizaciji

4

Zadovoljstvo z delovnimi pogoji

4,15

Zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje

3,85

Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve

4

Zadovoljstvo z delovnim časom

4,23
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Primerjava rezultatov z drugimi analizami organizacijske klime

Za lažjo predstavo, kaj vrednosti, ki smo jih dobili pri analizi rezultatov, pomenijo, smo
rezultate naše raziskave primerjali z nekaj drugimi raziskavami, in sicer z raziskavo
SiOK iz leta 2011, z rezultati merjenja organizacijske klime in zadovoljstva v podjetju
Pošta Slovenije leta 2012 ter z rezultati Slovenskih železnic iz leta 2006 (Mesarič,
2006, str. 35; SiOK, 2012, str. 14; Škerbič, 2013, str. 4). Žal novejših podatkov za
Slovenske Železnice ni na razpolago.

Tabela 3: Primerjava rezultatov z drugimi raziskavami
Dimenzije

Interlogis

SiOK

Pošta

SŽ

Odnos do

4,54

3,62

3,86

3,40

4,34

3,41

3,54

3,11

4,45

3,36

3,56

3,01

kakovosti
Inovativnost in
iniciativnost
Motivacija in
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zavzetost
Pripadnost

4,49

3,37

3,63

3,31

Notranji odnosi

4,55

3,16

3,40

3,20

Strokovna

4,28

3,31

3,38

2,86

4,48

3,17

3,31

2,78

Vodenje

4,31

3,19

3,37

3,00

Organiziranost

4,52

3,17

3,41

3,00

Notranje

4,37

3,00

3,21

2,91

Razvoj kariere

3,97

2,66

2,78

2,61

Nagrajevanje

4,01

2,58

2,91

2,51

Zadovoljstvo

4,09

3,56

3,45

3,47

organizaciji

usposobljenost
in učenje
Poznavanje
poslanstva,
vizije in ciljev

komuniciranje
in informiranje

Primerjava rezultatov je pokazala, da je organizacijska klima v podjetju Interlogis
precej bolje ocenjena kot v primerjalnih raziskavah. Vrednosti so precej višje, saj so
dimenzije v povprečju ocenjene vsaj za eno oceno bolje. Naša raziskava je bila izvedena
sredi leta 2012, vendar jo lahko vseeno primerjamo z rezultati SiOK iz leta 2011, saj v
času raziskave tekoče leto še ni bilo zaključeno in se rezultati primerjajo z lanskimi.
Tudi raziskava na Pošti Slovenije je bila izvedena leta 2012. Nekoliko starejši so
rezultati iz Slovenskih železnic, so iz leta 2006, žal nismo dobili novejših podatkov.

Sanja Leber Dobravc: Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o.

50

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Sicer pa so rezultati podobni. Pri podjetju Interlogis je najvišje ocenjena kategorija
notranjih odnosov, na drugem mestu pa je kategorija odnos do kakovosti, ki za prvo
zaostaja samo za 0,01 ocene, kar je pravzaprav zanemarljivo. Tako lahko povzamemo,
da je povsod najvišje ocenjena kategorija odnos do kakovosti, kar pomeni, da se
zaposleni zavedajo pomena kakovosti in si prizadevajo za doseg le-te.
Tudi najslabše ocenjene kategorije so iste. Najnižjo oceno imata dimenziji razvoj
kariere in nagrajevanje. To je šibka točka podjetja Interlogis, očitno pa tudi mnogih
drugih. Ob tem bi poudarili, da je tako že kar nekaj let. Če pogledamo rezultate starejših
SiOK raziskav (SiOK, 2007, str. 12; SiOK, 2009) sta omenjeni dimenziji ves čas
ocenjeni najslabše. Tako je bilo nekoč in je še danes. Očitno zaposleni sklepajo, da so
premalo oziroma preslabo nagrajeni za svoje delo in trud ter da imajo slabe možnosti za
napredovanje.

Povzamemo lahko, da je Interlogis pozitivno naravnana organizacija. Ocene so vsaj za
eno ali več višje od ocen v drugih raziskavah, kar pomeni, da podjetje pozitivno izstopa
iz povprečja.

5.2 Potrjevanje hipotez
Zastavili smo dve glavni hipotezi:
 organizacijska klima v podjetju je dobra;
 zaposleni v proučevanem podjetju so zadovoljni pri svojem delu.

Glede na predstavljene rezultate lahko obe hipotezi potrdimo.
Prva pravi, da je organizacijska klima v podjetju dobra, s čimer se strinjamo. Namreč,
organizacijska klima v podjetju ima praktično v vseh kategorijah, razen v eni, oceno nad
štiri, kar je visoko povprečje. To smo ugotovili tudi pri primerjavi rezultatov z drugimi
raziskavami, kjer praktično niti ena ocena posamezne dimenzije ni dosegla vrednosti
štiri. V podjetju Interlogis pa imamo samo eno dimenzijo ocenjeno z manj kot štiri,
vendar je tudi ta zelo blizu omenjeni vrednosti (3,97).
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Tudi drugo hipotezo, ki pravi, da so zaposleni v proučevanem podjetju zadovoljni pri
svojem delu, potrjujemo. Namreč, zadovoljstvo ima skupno oceno 4,09 in samo v dveh
kriterijih pade pod vrednost štiri. Še najmanj so zaposleni zadovoljni z možnostmi za
napredovanje in izobraževanje, vendar je skupno, povprečno zadovoljstvo še vedno
visoko.

5.3 Predlogi
Podjetje Interlogis ima očitno zelo dobro organizacijsko klimo in zadovoljne zaposlene.
Ankete so pokazale pozitivne, visoke rezultate. Še posebej bi izpostavila eno trditev –
da zaposleni o podjetju tudi izven njega govorijo pozitivno. To je danes redkost in
vsekakor spoštovanja vredno. Očitno so v podjetju na dobri poti. Za izziv v bodoče pa
naj jim bodo nižje ocenjene kategorije – izobraževanje in napredovanje. Tu zaposleni
vidijo šibko točko, ki jo je potrebno nadgraditi. Naj bo izziv, ne pa grožnja podjetju.
Nižje ocenjene so sledeče trditve:
 sistem usposabljanja je dober;
 o tem, kaj se dogaja v drugih oddelkih, dobimo dovolj informacij;
 naši vodilni vzgajajo svoje naslednike;
 kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim;
 imamo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje.
Izpostavila bi še trditev, iz sicer dobro ocenjene kategorije vodenja, da v podjetju
odpravljajo ukazovalno vodenje.
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj možnih ukrepov za izboljšanje kritičnih točk.
Uvedba občasnih skupinskih sestankov z namenom informiranja in medsebojnega
komuniciranja
Vodilni naj občasno skličejo sestanek, kjer zaposlenim razložijo vse, kar jih zanima.
Zaposleni pa naj aktivno sodelujejo. Očitno sklepajo, da ne dobivajo dovolj informacij o
dogajanjih v drugih oddelkih, zato bi na teh sestankih lahko razjasnili vse dvome in se
Sanja Leber Dobravc: Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o.

52

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

pogovarjali o tekočih zadevah v posameznih sektorjih. Istočasno bi morali vodilni jasno
predstaviti kriterije za napredovanje. Danes napredovanje ni vedno lahko, ker ni prostih
delovnih mest, na katera bi lahko napredovali. Ko pa se le-ta pojavijo, je pomembno, da
so na voljo vsem zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje in da so jim ti pogoji jasno
razloženi. Na takih sestankih bi lahko razjasnili vse dvome. Zaposleni bi lahko vprašali
vse, česar ne razumejo.

Uvedba individualnih razgovorov

Zgoraj omenjene sestanke bi lahko nadgradili tudi v individualne razgovore, torej vodja
in posamezni zaposleni posebej.

Tam bi lahko konkretno preučili možnosti

napredovanja, razvoja kariere pa tudi usposabljanja za posameznika. Sistem
usposabljanja se namreč ne zdi dober vsem zaposlenim. Nekaj zaposlenih se strinja, da
je dober, nekaj pa jih je nevtralnih. V osebnem pogovoru bi zaposleni lažje pojasnili, na
katerem področju se po njihovem mnenju potrebujejo oziroma želijo še izobraževati.
Tako bi bil sistem usposabljanja bolj prilagojen posameznikovim dejanskim potrebam
in ne bi bil enak za vse zaposlene. Isto velja tudi za razvoj kariere oziroma
napredovanje. Vodja bi lahko z vsakim posameznikom pregledal rezultate dela in
pojasnil, kje izpolnjuje pogoje in kaj mora še nadgraditi, da bo imel možnost
napredovati.

Vodstvu v razmislek
Slabše ocenjena je trditev, da v podjetju odpravljajo ukazovalno vodenje. Vodstvo bi o
tej trditvi moralo razmisliti. Ukazovalno vodenje dolgoročno ne prinese uspeha. Ukazi
so dobri, če so jasni, pošteni, izraženi ob primernem času, pa vendar je potrebno
upoštevati tudi zaposlene. Ukazovalno vodenje se je veliko uporabljajo nekoč, danes pa
vedno bolj izumira zaradi svojega negativnega učinka. Takšni vodje zahtevajo takojšnjo
izpolnitev ukazov, ne zdi pa se jim vredno pojasniti razlogov zanje. Velikokrat se
zatekajo tudi h grožnjam. Takšni slogi so resnično najmanj učinkoviti, saj pokvarijo
klimo v podjetju, vplivajo na samozavest zaposlenih in zadovoljstvo pri delu. Delovno
ozračje postane mučno.
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Mihalič (2008, str. 22) pravi, da mora biti med zaposlenimi in vodji sklenjeno tako
imenovano partnerstvo za uspeh. To pomeni, da vodja in zaposleni medsebojno
enakopravno in aktivno sodelujejo, vsi prispevajo svoje znanje, prizadevanja in napore,
da bi dosegli skupni cilj. Vodja in zaposleni naj ne nastopajo kot nasprotniki, temveč
kot zavezniki, ki težijo k skupnemu cilju. Takšno sodelovanje sproža zadovoljstvo pri
delu in omogoča skupni uspeh.

Zupan et al. (2009, str. 14) so mnenja, da se vloga zaposlenih v sodobnih organizacijah
spreminja. Nekoč so menedžerji zagotavljali konkurenčnost in varnost zaposlitve,
zaposleni pa so lojalno in ubogljivo izvajali zapovedane strategije, danes pa so tudi
zaposleni odgovorni za konkurenčnost in lastno učenje, menedžerji pa podpirajo njihove
podjetniške pobude in zaposljivost. Vendar pa uveljavitev nove vloge ni mogoča, če
menedžerji zaposlenim ne dodelijo večje možnosti samostojnega odločanja, zato je
pomembno, da pri njih dobijo ustrezno podporo pri povečevanju svojih zmožnosti in
uvajanju lastnih pobud v prakso.
Zato je pomembno, da vodstvo razmisli o tem in resnično dela na tem, da bo
ukazovalno vodenje odpravljeno. Dolgoročno se veliko bolj obnesejo drugi tipi vodenja,
kjer so na prvem mestu zaposleni. Tam je motivacija precej višja, zato se ljudje dosti
bolj trudijo in dosegajo boljše rezultate, kar je seveda v veliko korist podjetja.
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ZAKLJUČEK
Klima v organizaciji je ozračje, v katerem člani skupine delajo in sledijo skupnim
ciljem. Svojo osnovo ima v čustvih, zato je hitro spremenljiva in težko obvladljiva.
Dobra klima je podpora vodji, skupnim ciljem in je hkrati ustvarjalni naboj. Dobra
klima ne pomeni, da so vsi srečni in zadovoljni, temveč to, da imajo skupne cilje, ki jih
sprejemajo in da se zavedajo svoje pripadnosti in sposobnosti svojih sodelavcev
(Ovsenik, 2000, str. 228).
Ob koncu magistrske naloge lahko povzamemo, da je dobra organizacijska klima še
kako pomembna. Tega se zaveda vedno več podjetij, zato se pojavlja tudi vse več
merjenj klime. Projekt SiOK je v Sloveniji precej razširjen, v njem sodeluje vse več
podjetij, uspešno pa se širi tudi na tuji trg. Namen projekta je bil povečati zavedanje o
pomenu in vplivu organizacijske klime na uspešnost podjetja in lahko rečemo, da je
dosežen. Projekt se tudi nadgrajuje in prilagaja razmeram na svetovnih trgih. Vse boljši
postajajo tudi predlogi za izboljšanje klime, kadar se pokaže, da le-ta v podjetju ni
ravno ugodna.
Namen magistrske naloge je bil preveriti, kakšna je organizacijska klima v podjetju
Interlogis, d. o. o. Vodstvo se je z veseljem odzvalo in bilo pripravljeno sodelovati v
raziskavi. Ponudili so nam tudi pomoč pri izvedbi ankete in odgovore na kakršnakoli
vprašanja o podjetju. Tudi zaposleni so se radi odzvali in pomagali pri izvedbi
raziskovalnega dela. Klimo smo izmerili in ugotovili, da je zelo dobra. Zaposleni so v
svojem delovnem okolju srečni in zadovoljni. Tudi tiste trditve, ki so ocenjene
najslabše, so še vedno ocenjene zelo visoko. Zaposleni ocenjujejo, da je vzdušje v
njihovem podjetju prijetno. Zadovoljni so z vodstvom, delovnimi pogoji, plačo in
ostalimi segmenti dela, med seboj sodelujejo in se spodbujajo.
Tako smo potrdili obe hipotezi, ki smo ju želeli preveriti. Prva pravi, da je
organizacijska klima v podjetju dobra, druga pa, da so zaposleni pri svojem delu
zadovoljni. Oboje vsekakor drži, saj so rezultati pokazali zelo visoko povprečno oceno.
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Vsekakor bi ob tem poudarili pomembno omejitev, da so rezultati veljavni samo za
podjetje Interlogis, d. o. o. in jih nikakor ni mogoče posplošiti na druga logistična
podjetja oziroma celotno panogo. Čeprav kvantitativne metode ne omogočajo izražanja
lastnega mnenja, pa lahko sklepamo, da so rezultati pokazali realno sliko dejanskega
stanja klime v izbranem podjetju. Anketiranje je bilo namreč popolnoma anonimno in
zaposleni so lahko brez zadržkov podali ocene dejanskega stanja.

Sanja Leber Dobravc: Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o.

56

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

LITERATURA IN VIRI
Bonnet, Y. (2009). Srečni pri delu. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
Erjavšek, K. (2003). Kako organizacijska klima vpliva na uspešnost podjetja.
Diplomsko delo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Gospodarska zbornica Slovenije (2003). Organizacijska klima v Sloveniji: poročilo za
leto 2003. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije.
Gruban, B. (b. l.). Koncept o zavzetosti zaposlenih: inovacija ali imitacija? Dialogos.
Najdeno

17.

januarja

2014

na

spletnem

naslovu

http://www.dialogos.si/slo/objave/clanki/zavzetost/
Interlogis. Najdeno 8. marca 2012 na spletnem naslovu http://www.interlogis.si/
Interlogis, d. o. o. [Interlogis, d.o.o.]. Najdeno 25. januarja 2014 na spletnem naslovu
https://www.facebook.com/pages/INTERLOGIS-DOO/300667332508
Interlogis – logistično podjetje in distribucijski center Kranj [Interlogis]. Najdeno 18.
marca 2014 na spletnem naslovu http://www.interlogis.si/storitve.html
Jurman, B. (1981). Človek in delo: psihologija dela za vodstveni in vodilni kader v
delovnih organizacijah. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Kaj je organizacijska klima? [Biro Praxis]. Najdeno 6. januarja 2014 na spletnem
naslovu http://www.biro-praxis.si/kaj-je-organizacijska-klima.html
Kaj je SiOK? [OCR, Svetovanje in raziskave]. Najdeno 8. januarja 2014 na spletnem
naslovu http://www.ocr.si/?page_id=38
Kavčič, B. (2011). Organizacijska kultura. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne
vede.
Kavčič, B. (2003). Uspešna organizacijska kultura. Najdeno 9. januarja 2014 na
spletnem naslovu http://www.delavska-participacija.com/strokovni-clanki/
Lipičnik, B. (1998). Ravnanje z ljudmi pri delu. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
Mesarič, N. (2006). Organizacijska klima v organizaciji Holding Slovenske železnice
d.o.o.: diplomsko delo. Kranj: Fakulteta za organizacijske vede.
Mihalič, R. (2006). Management človeškega kapitala. Škofja Loka: Mihalič in partner.
Mihalič, R. (2008). Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. Škofja Loka:
Mihalič in partner.
Mihalič, R. (2007). Upravljamo organizacijsko klimo in kulturo. Škofja Loka: Mihalič
in partner.

Sanja Leber Dobravc: Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o.

57

Magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Možina, S. (1994). Osnove vodenja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.
Možina, S. (2002). Management kadrovskih virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene
vede.
Musek Lešnik, K. (2006). Pomen klime (organizacijske) v podjetju. Najdeno 8.
februarja na spletnem naslovu http://www.ipsos.si/web-data/Templates/menupodjetje-klima.html
Organigram

[Interlogis].

Najdeno

8.

marca

2012

na

spletnem

naslovu

na

spletnem

naslovu

http://www.interlogis.si/kdo-smo/organigram.html
Organizacijska

klima.

Najdeno

25.

januarja

2012

http://organizacijskaklima.com/
Ovsenik, M. (2000). Ustvarjalno vodenje poslovnih procesov. Portorož: Visoka šola za
turizem
Predstavitveno pismo Interlogis, d.o.o. [Interlogis]. Najdeno 28. januarja 2014 na
spletnem

naslovu

http://www.interlogis.si/public/images/novice_15_173712806.pdf
SiOK (2007). Projekt primerjalnega raziskovanja organizacijske klime v slovenskih
organizacijah. Najdeno 18. marca 2014 na spletnem naslovu http://www.biropraxis.si/media/uploads/files/krovno-interent2.pdf
SiOK (2009). SiOK poročila. Najdeno 18. marca na spletnem naslovu http://ocr.si/wpcontent/uploads/2012/02/kategorija-klime-graph.png
SiOK (2012). Projekt primerjalnega raziskovanja organizacijske klime v slovenskih
bolnišnicah. Najdeno 18. marca 2014 na spletnem naslovu http://www.sbsg.si/UserFiles/File/Splosna-bolnisnica-Slovenj-Gradec_2012.pdf
SiOK nadgrajen v OCS. Najdeno 8. januarja 2014 na spletnem naslovu
http://www.atadria.com/files/ponudba_002.pdf
Škerbič, U. (2013, 25. marec). Organizacijska klima v Pošti Slovenije. Interno glasilo
Pošte

Slovenije.

Najdeno

18.

marca

2014

na

spletnem

naslovu

http://www.posta.si/downloadfile.aspx?fileid=20694
Zbirni prevozi [Interlogis].

Najdeno 8. marca 2012 na spletnem naslovu

http://www.interlogis.si/storitve/zbirni-prevozi.html
Zupan, N., Svetlik, I., Stanojevič, M., Možina, S., Kohont, A. & Kaše, R. (2009).
Menedžment človeških virov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Sanja Leber Dobravc: Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o.

58

PRILOGE

KAZALO PRILOG
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ....................................................................................................................... 1

Priloga 1: Anketni vprašalnik

Pozdravljeni!
V okviru študija na Fakulteti za logistiko Celje pripravljam magistrsko nalogo z
naslovom Organizacijska klima v podjetju Interlogis, d. o. o. Vprašalnik je povzet po
projektu raziskovanja in spremljanja organizacijske klime v slovenskih podjetjih,
poimenovanem SiOK (slovenska organizacijska klima). Z njim želimo ugotoviti ali ste
zaposleni zadovoljni s posameznimi dejavniki, ki vplivajo na pozitivno klimo in vaše
delovno počutje. Zavedamo se, da nismo zajeli vseh dejavnikov, ki vplivajo nanj, in da
njihova formulacija ni povsod nedvoumna. Kljub temu vas prosimo, da se v skladu z
vašim mnenjem in izkušnjami opredelite do posameznih trditev. Prav tako bomo
upoštevali vaše pobude, predloge in mnenja, ki jih lahko napišete na koncu vprašalnika.
Anketa je anonimna, rezultati bodo prikazani skupinsko in uporabljeni izključno za
namene magistrske naloge. Vljudno vas prosim, da jo do 1. 7. 2012 vrnete v skrinjico,
ki je temu namenjena.
Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas, saj mi bo vaše sodelovanje v veliko pomoč pri
izdelavi zaključne naloge.
Lepo vas pozdravljam,
Sanja Leber

1

Anketna vprašanja
V nadaljevanju vam posredujemo nekaj trditev. Prosimo vas, da s pomočjo lestvice pri
vsaki trditvi označite stopnjo vašega strinjanja z zapisano trditvijo. Ocena 1 pomeni, da
se s trditvijo sploh ne strinjate, ocena 5 pa pomeni, da se s trditvijo popolnoma strinjate,
ocene 2, 3 in 4 pa izražajo vmesno stopnjo strinjanja.

TRDITVE:

Zap. Trditev

1

št.

5

Sploh se
ne
strinjam

2

3

4

Popolnoma
se strinjam

1

Naši oddelki imajo jasno zastavljene
standarde in cilje kakovosti.

1

2

3

4

5

2

Zaposleni po svoji moči prispevamo k
doseganju standardov kakovosti.

1

2

3

4

5

3

Druge
sodelavce
in
oddelke
obravnavam kot svoje cenjene stranke.

1

2

3

4

5

4

Zaposleni se čutimo odgovorne za
kakovost našega dela.

1

2

3

4

5

5

Kakovost dela in količina sta pri nas
enako pomembna.

1

2

3

4

5

6

Zaposleni se
sprememb.

nujnosti

1

2

3

4

5

7

V podjetju se pričakuje, da predloge za
izboljšave dajemo vsi, ne le naši vodje.

1

2

3

4

5

8

Napake med preizkušanjem
načinov dela so sprejemljive.

1

2

3

4

5

9

Naše storitve stalno izboljšujemo.

1

2

3

4

5

10

Zaposleni smo pripravljeni prevzeti
tveganje za uveljavitev svojih pobud.

1

2

3

4

5

11

Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni
na dodaten napor, kadar se to pri delu

1

2

3

4

5

zavedamo

novih

2

zahteva.
12

Zaposleni smo zavzeti za svoje delo.

1

2

3

4

5

13

V naši organizaciji so postavljene zelo
visoke
zahteve
glede
delovne
uspešnosti.

1

2

3

4

5

14

V naši organizaciji vodje cenijo dobro
opravljeno delo.

1

2

3

4

5

15

Dober delovni rezultat se pri nas hitro
opazi in je pohvaljen.

1

2

3

4

5

16

Naše podjetje ima velik ugled v okolju.

1

2

3

4

5

17

Ponosni smo, da smo zaposleni v naši
organizaciji.

1

2

3

4

5

18

O podjetju tudi zunaj njega govorim
pozitivno.

1

2

3

4

5

19

Zaposlitev v naši organizaciji je varna
oz. zagotovljena.

1

2

3

4

5

20

Podjetja ne bi zapustil tudi, če bi se
zaradi poslovnih težav znižala plača.

1

2

3

4

5

21

Cenimo delo svojih sodelavcev.

1

2

3

4

5

22

Odnosi med zaposlenimi so dobri.

1

2

3

4

5

23

Med seboj mnogo bolj sodelujemo kot
pa tekmujemo.

1

2

3

4

5

24

Konflikte rešujemo v skupno korist.

1

2

3

4

5

25

Ljudje si medsebojno zaupamo.

1

2

3

4

5

26

Zaposleni se učimo drug od drugega.

1

2

3

4

5

27

Organizacija zaposlenim nudi potrebno
usposabljanje za dobro opravljanje dela.

1

2

3

4

5

28

Sistem usposabljanja je dober.

1

2

3

4

5

29

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

1

2

3

4

5

30

Pri usposabljanju se upoštevajo tudi
želje zaposlenih.

1

2

3

4

5

3

31

Politika in cilji podjetja so jasni vsem
zaposlenim.

1

2

3

4

5

32

Naša organizacija ima jasno oblikovano
poslanstvo – dolgoročni razlog obstoja
in poslovanja.

1

2

3

4

5

33

Cilje organizacije sprejemam za svoje.

1

2

3

4

5

34

Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so
realni.

1

2

3

4

5

35

Pri postavljanju ciljev poleg vodij
sodelujemo tudi ostali zaposleni.

1

2

3

4

5

36

Nadrejeni
sprejemajo
pripombe za svoje delo.

1

2

3

4

5

37

Zaposleni
smo
samostojni
opravljanju svojega dela.

pri

1

2

3

4

5

38

Vodje nas spodbujajo k prevzemanju
večje odgovornosti za svoje delo.

1

2

3

4

5

39

V
našem
podjetju
ukazovalno vodenje.

odpravljamo

1

2

3

4

5

40

Vodje se s podrejenimi pogovarjajo o
rezultatih dela.

1

2

3

4

5

41

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

1

2

3

4

5

42

V naši organizaciji so zadolžitve jasno
opredeljene.

1

2

3

4

5

43

Zaposleni razumemo svoj položaj v
organizacijski shemi podjetja.

1

2

3

4

5

44

Odločitve naših vodij se sprejemajo
pravočasno.

1

2

3

4

5

45

V našem podjetju so odgovornosti in
pristojnosti uravnotežene na vseh
nivojih.

1

2

3

4

5

46

V našem podjetju se vodje in sodelavci
pogovarjamo
sproščeno
in
enakopravno.

1

2

3

4

5

47

Vodstvo

1

2

3

4

5

posreduje

utemeljene

informacije

4

zaposlenim na razumljiv način.
48

Zaposleni si upamo odkrito povedati
svoje mnenje.

1

2

3

4

5

49

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

1

2

3

4

5

50

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

1

2

3

4

5

51

Zaposleni smo zadovoljni z dosedanjim
osebnim razvojem.

1

2

3

4

5

52

Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike.

1

2

3

4

5

53

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem
zaposlenim.

1

2

3

4

5

54

Zaposleni na vseh nivojih imamo realne
možnosti za napredovanje.

1

2

3

4

5

55

Imamo sistem, ki omogoča, da najboljši
zasedejo najboljše položaje.

1

2

3

4

5

56

Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna
graja oz. kazen.

1

2

3

4

5

57

Uspešnost se praviloma vrednoti po
dogovorjenih ciljih in standardih.

1

2

3

4

5

58

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

1

2

3

4

5

59

Tisti, ki so bolj obremenjeni, so tudi
ustrezno stimulirani.

1

2

3

4

5

60

Razmerja med plačami v podjetju so
ustrezna.

1

2

3

4

5

Naslednja vprašanja se nanašajo na doživljanje vašega osebnega zadovoljstva pri delu.
Ocenite vsak vidik vašega zadovoljstva tako, da ob njem obkrožite številko od 1 do 5,
pri čemer ocena 1 pomeni zelo nezadovoljen, ocena 5 pomeni zelo zadovoljen, ocene 2,
3 in 4 pa izražajo vmesno stopnjo vašega zadovoljstva.

5

ZADOVOLJSTVO…

1

2

3

4

Zelo
nezadovoljen

5
Zelo
zadovoljen

61

… z delom

1

2

3

4

5

62

z vodstvom organizacije

1

2

3

4

5

63

s sodelavci

1

2

3

4

5

64

z neposredno nadrejenim

1

2

3

4

5

65

z možnostmi za napredovanje

1

2

3

4

5

66

s plačo

1

2

3

4

5

67

s statusom v organizaciji

1

2

3

4

5

68

z delovnimi pogoji( oprema,
prostori)

1

2

3

4

5

69

z možnostmi za izobraževanje

1

2

3

4

5

70

s stalnostjo zaposlitve

1

2

3

4

5

71

z delovnim časom

1

2

3

4

5

6

Podatki o anketirancu/anketiranki
Prosim, označite primerni odgovor.
1 Spol
a) moški
b) ženska

2 Staž v organizaciji
a) do 2 leti
b) od 2 do 5 let
c) od 5 do 10 let
d) več kot 10 let

3 Starost
a) do 30 let
b) od 30 do 40 let
c) od 40 do 50 let
d) nad 50 let

4 Stopnja izobrazbe
a) dveletna srednja šola ali manj
b) poklicna šola
c) srednja šola
d) višja šola
e) visoka šola ali več

Zahvaljujem se vam za sodelovanje.
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