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POVZETEK
Delovno zadovoljstvo zaposlenih vpliva na njihovo uspešnost in učinkovitost. Zadovoljstvo si
zaposleni predstavljajo na različne načine. Nekateri si želijo boljših medsebojnih odnosov,
drugi upoštevanje in uresničevanje svojih idej, tretji pohvalo in priznanje. Če organizacija želi
zaposlene pripraviti do učinkovitosti in uspešnosti, mora ustvariti dobre delovne pogoje,
hkrati pa jim mora delo pomeniti vir osebnega zadovoljstva.
V magistrskem delu smo proučevali zadovoljstvo zaposlenih na Javnem skladu RS za
kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD). Razdelili smo ga na teoretični in empirični del. V
prvem smo opredelili sam pojem zadovoljstva, čustveno inteligenco v povezavi z
zadovoljstvom zaposlenih, navedli dejavnike in elemente zadovoljstva, opisali pomen
oblikovanja dela in merjenje zadovoljstva. Na koncu smo proučili še, kakšne so posledice
zadovoljstva in nezadovoljstva zaposlenih.
Na začetku empiričnega dela smo opisali raziskovano organizacijo JSKD. Z anonimnim
spletnim vprašalnikom smo izvedli raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih in njihovem počutju
pri delu. Na podlagi dobljenih rezultatov smo analizirali posamezne dejavnike zadovoljstva
pri zaposlenih, katere smo prikazali tabelarično in grafično. Pomagali smo si z Microsoftovim
Office Excelom. Na ta način smo ugotovili smiselne organizacijsko tehnične spremembe, ki
bi po naši oceni bistveno prispevale k izboljšanju delovnega zadovoljstva ter večji odzivnosti
organizacije na potrebe okolja.
Ocenjujemo, da bi ukrepi na podlagi ugotovitev prispevali k dvigu delovnega zadovoljstva in
posledično k dvigu kakovosti delovnega življenja na JSKD.
Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih pri delu, dejavniki zadovoljstva, čustvena
inteligenca, uspešnost, nezadovoljstvo zaposlenih.

SUMMARY
Job satisfaction of employees affects their performance and efficiency. The employees picture
experiencing satisfaction in different ways. Some want better relationships while others want
their ideas to be recognized and implemented, others want praise and recognition. If an
organization wants employees to be efficient and effective, it should create good working
conditions, but the work must also represent a source of personal fulfillment for employees.
In this thesis, we studied employee satisfaction at the Republic of Slovenia Public Fund for
Cultural Activities (hereinafter JSKD). We divided the thesis into two parts; the theoretical
and the empirical part. In the first part we defined the very concept of satisfaction, defined
emotional intelligence in relation to employee satisfaction, stated the factors and elements of
satisfaction, described the importance of designing/assigning work and measuring employee
satisfaction. Finally, we have studied what the consequences of employee satisfaction and
their dissatisfaction are.
At the beginning of the empirical part of the thesis, we described the researched organization
JSKD. We conducted a survey on employee satisfaction and their wellbeing at work with an
anonymous online questionnaire. Based on the obtained results, we analyzed the individual
factors of employee satisfaction, which we presented in charts and graphs. We used Microsoft
Office Excel. This way we noted reasonable organizational technical changes that would,
according to our estimates, significantly contribute to improving job satisfaction and greater
responsiveness of the organization to the needs of the environment.
We estimate that, based on the findings, the measures would contribute to an increase in job
satisfaction and, with that, to a better quality of life at work in JSKD.
Key words: employee satisfaction at work, factors of satisfaction, emotional intelligence,
performance, employee dissatisfaction.
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1 UVOD
Soočamo se z zelo hitrim tempom življenja. Več je nepredvidljivosti, količina informacij se
povečuje, stvari niso statične, temveč dinamične. Vsi ti dejavniki nas privedejo do tega, da
pozabimo na osnovno vrednoto – nase. Posledica tega se kaže v nezadovoljstvu zaposlenih in
nenehnem hitenju od enega opravila k drugemu brez kakršnegakoli predaha. Neučinkovito
sporazumevanje ter nesposobnost obvladovanja čustev pogosto pripeljeta do nerešenih in
ponavljajočih se sporov med zaposlenimi ter do nizke delovne morale in storilnosti.
Med vsemi javnostmi je ena sama skupna vsem organizacijam ne glede na velikost, zvrst
lastništva ali panogo: zaposleni! Čeprav je menedžmentu najbližja in jo vsak pozna in razume,
je še vedno močno zapostavljena, njen pomen pa usodno podcenjen. Upravljanju odnosov,
torej tej primarni javnosti organizacij, je šele v zadnjih časih pripisan večji pomen, čeprav je
ustrezno komuniciranje z zaposlenimi in med njimi kot del socialnega kapitala organizacij
pogoj za uspešno upravljanje odnosov z drugimi deležniki in javnostmi organizacije.
Ljudje so naše največje premoženje. Dobro znana trditev, objavljena že ničkolikokrat, dobiva
povsem novo razsežnost. Peter Drucker, vzornik sodobnega menedžmenta, je nedavno dejal,
da mnoge organizacije zgolj rutinsko prisegajo na zaposlene kot aktivno premoženje – mnogo
manj jih v to verjame, še manj jih v tej smeri deluje. V tej logiki je eno samo dejstvo: še tako
domišljene poslovne strategije nimajo pomena, če jih zaposleni niso sposobni, zmožni ali
pripravljeni uresničiti. Najboljša in najnaprednejša tehnologija je le mrtva oprema, dokler ji
ne vdihnejo življenje edini, ki predstavljajo aktivno premoženje podjetij, zaposleni.
Motivirani, navdihnjeni, zavzeti, zadovoljni zaposleni so ključna razlika med uspehom in
neuspehom, med povprečnostjo in odličnostjo.
Pri delu v javni upravi se pojavljajo raznovrstne vsebine, problemi in ljudje, zato je včasih
pomembna hitra presoja, hiter odziv na spremembe in takojšnje ukrepanje. Včasih pa se
izkaže, da so učinkovitejše sposobnosti miselnega razumevanja in presojanja, objektivnega
zaznavanja stvarnosti in reševanja problemov. Če povzamemo, je za zaposlene v javni upravi
pomembno logično razmišljanje in predvsem hitro dojemanje. Vse to danes omogoča
informacijska tehnologija, ki vse bolj vpliva na delovno učinkovitost in kakovost in
spreminja naš vsakdanjik. Spreminja naš svet ter s tem naše potrebe in zadovoljstvo.
V javnem sektorju je okrog 80 % stroškov zaradi zaposlenih, zato je ravnanje s človeškimi
viri pomembno. Osebje je treba vzdrževati čim bolj učinkovito, obenem pa upoštevati
finančne izdatke. Od zaposlenih se pričakuje korektno ravnanje, prilagajanje na nepredvidene
spremembe, zaščita interesov in pošten odnos do javnosti. Njihove sposobnosti in lastnosti pa
je potrebno nenehno razvijati, pri tem pa ustvariti ustrezno razpoloženje. Posebej je treba
poudariti pomen stalnega izobraževanja kot priložnost za izpopolnjevanje njihovega znanja,
za razvoj njihovih sposobnosti, napredovanje, boljše delo in povečanje zadovoljstva. Da pa
lahko do tega pride, si morajo zaposleni spremembe želeti, vedeti morajo, kaj in kako delati in
biti za uspeh tudi nagrajeni. Zaposleni v javnem sektorju so njegovo glavno premoženje, zato
mora biti vodstvu prvo in bistveno vlaganje v kadre.

1

1.1 Opredelitev področja
Živimo v turbulentnem tržnem okolju, v katerem se organizacije borijo za prednosti pred
konkurenti. Venomer se morajo truditi, da bi izboljšale dejavnike, ki vplivajo na dobro
počutje zaposlenih, saj prav dobro počutje in zadovoljstvo zaposlenih vodita v kakovostno
delo. Za najboljše orodje organizacije še vedno veljajo zaposleni, saj so si organizacije po
delu in tehnološki dovršenosti zelo blizu, zato si težko izborijo večji delež na trgu.
Kadri in človeški viri, se pravi ljudje in njihove zmožnosti, so neprecenljiv vir vsake
organizacije, brez njih delo ne more biti uspešno opravljeno. Podobno razmišlja Ivan Svetlik,
ki pravi, da so človeški viri najpomembnejši vir sodobne organizacije ter ključni dejavnik
njene konkurenčnosti iz več razlogov: ljudje dodajajo vrednost organizaciji, ljudje z
največjimi zmožnostmi so redki, posnemanje je zelo zapleteno, mobilnost je omejena,
pomembna pa je tudi nezamenljivost ter s tem povezana prenosljivost znanj (Svetlik et al.
2009, str. 51–52).
Poudarjanje pomembnosti »človeškega dejavnika« je že dalj časa »prava moda« in za to
obstajajo tehtni poslovni razlogi. Moderni poslovni trendi, kot je globalizacija poslovanja z
vsesplošno konkurenco in nenehne spremembe, ki zahtevajo izredno prilagodljivost ter
gibkost, so krivi za to, da zgolj s kapitalom in fizičnim delom ni več mogoče zagotavljati
uspešnosti podjetja. Najboljša podjetja dosegajo uspeh s pomočjo izrabe znanja, pri čemer se
stari modeli kontrole zaposlenih umikajo modelom inovativnosti, ustvarjalnosti in
sodelovanja. Prav ljudje so danes kritični vir vsakega podjetja. Kritični viri so tisti, ki
dodajajo vrednost, so pri konkurenci redki, jih je težko posnemati in jih ni mogoče
nadomestiti z drugimi viri. Ljudi je nemogoče kopirati, nemogoče je spoznati vse kadrovske
aktivnosti konkurence, nemogoče je kopirati kulturo podjetja (Mihalič 2006, str. 44–45).
Zavedanja, kako pomembni so zaposleni in kaj lahko ti prispevajo k uspešnosti podjetja, je v
Sloveniji še premalo. Organizacije, ki do sedaj še niso usmerjale svojih moči na to področje,
bodo v prihodnosti vse bolj spreminjale politiko poslovanja. Za vsako uspešno organizacijo
stoji vrsta, morda celo množica ljudi – od lastnikov in visoko kvalificiranih pa vse do nizko
kvalificiranih in nekvalificiranih zaposlenih. Vsi so pomemben člen v verigi in za vsakega se
mora organizacija potruditi ter si zagotoviti njegovo zaupanje.
Poglabljanje ekonomske krize, ki kar traja, vpliva tudi na počutju delavcev v javnem sektorju.
Po uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ so bili delavci v tem sektorju
izpostavljeni predvsem kot poraba, ki bremeni gospodarsko rast. Sprejeti ukrepi vplivajo na
počutje in zadovoljstvo delavcev. Posamezni primeri iz prakse jasno odsevajo doživetja in
stiske, s katerimi se srečujejo zaposleni v javnem sektorju. Nekatere oblike neustreznih
psihosocialnih razmer so mogoče še bolj poudarjene kot so v zasebnem sektorju.
Naša raziskava se nanaša na zadovoljstvo zaposlenih. Predmet magistrskega dela je torej
podrobneje predstaviti zadovoljstvo zaposlenih na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti.
JSKD deluje kot paradržavna organizacija z javnimi pooblastili in sodi v sklop javne uprave,
ki jo sestavljajo še državna uprava, druge paradržavne organizacije in uprave samoupravnih
lokalnih skupnosti. Sedež podjetja je v Ljubljani, samo podjetje pa ima 59 območnih izpostav,
ki jih združuje v 10 regijskih koordinacij. Skupaj šteje kar 108 zaposlenih. Za izhodišče
magistrskega dela postavljamo izzive na kadrovskem področju, predvsem ključno vprašanje
zadovoljstva zaposlenih na JSKD, da bo organizacija uspešna in se bo hitro odzivala na izzive
okolja in časa.
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1.2 Namen, cilji in osnovne trditve
JSKD ima zelo specifično organizacijsko kulturo in pogoje dela, posledično pa tudi posebno
kadrovsko strukturo (od delavcev pričakujejo posebne sposobnosti) (Bittner Pipan 2007, str.
10).
V organizaciji pogosto poudarjajo, kako velik pomen imajo zaposleni, saj zaradi narave dela
(svetovanje, neposredna pomoč uporabnikom itn.) brez njih ne bi bilo mogoče izpeljati
programa.
Neposredni namen magistrskega dela je ugotavljanje in preučevanje zadovoljstva zaposlenih
na JSKD ter predstavitev konkretnih predlogov za izboljšanje obstoječega stanja.
Temeljni cilji magistrske naloge so:
-

analizirati stanje in delo na JSKD in se seznaniti s ključnimi problemi, ki se pojavljajo
v delovnih procesih v zvezi z zadovoljstvom zaposlenih;

-

doseči hitrejše in uspešnejše prilagajanje organizacije z dislociranimi enotami (59
območnih izpostav po vsej Sloveniji) okolju in uporabnikom;

-

poudariti tista kritična področja delovnega zadovoljstva, ki bi jim moralo podjetje
posvetiti več pozornosti;

-

pomagati vnesti dejavnike zadovoljstva, ki bi bili potrebni, da bo delo zaposlenim
privlačno in jim bo dajalo trajno zadovoljstvo.

Bistvo magistrskega dela vidimo v oblikovanju konkretnih predlogov za povečanje
zadovoljstva zaposlenih na JSKD. Teorijo, ki smo jo zapisali v prvi polovici magistrskega
dela, smo nadgradili z rezultati raziskave, ki je potekala na podlagi vprašalnika, katerega so
izpolnili neposredno vpleteni v procese dela, torej zaposleni na vseh desetih koordinacijah v
Sloveniji. Naša shema je v konkretnem primeru naslonjena na naslednje dejavnike: delovno
okolje, delovne naloge, kariero in informiranost.
V magistrskem delu smo preverjali naslednje hipoteze:
H 1: Zadovoljstvo z delom na JSKD se po posameznih regijskih koordinacijah ne
razlikuje.
H 2: Več kot 50 % anketirancev je zadovoljnih z odnosom s svojo neposredno nadrejeno
osebo.
H 3: Zaposleni v regijskih koordinacijah po Sloveniji so enako zadovoljni s
samostojnostjo pri delu.
H 4: Najpogostejši vzrok za nezadovoljstvo zaposlenih je težek dostop do informacij.
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1.2 Predpostavke in omejitve
V raziskavi smo izhajali iz naslednjih predpostavk:
-

JSKD se zaveda pomembnosti zadovoljstva zaposlenih.

-

Uspele bodo tiste organizacije, ki imajo zadovoljne zaposlene.

-

Organizacija se zaveda pomembnosti človeškega kapitala.

Omejitve raziskave:
-

Raziskava je zajemala le JSKD in njegove zaposlene.

-

Osredotočili smo se le na zadovoljstvo zaposlenih, drugih dejavnikov nismo
analizirali. .
Omejili smo se le na dejavnike zadovoljstva, ki smo jih v literaturi najpogosteje
srečevali: delovno okolje, delovne naloge, kariera in informiranost v organizaciji.

-

Izpolnjevanje anket je so prostovoljno, zato v naš vzorec nismo zajeli vseh zaposlenih.

-

Odgovori v anketnem vprašalniku so lahko netočni bodisi zaradi pomanjkanja časa,
preveč osebnih vprašanj, miselnosti in drugih vzrokov.

1.3 Uporabljene raziskovalne metode
V teoretičnem delu smo uporabili naslednje metode:
1. metodo deskripcije (opisovanje pojmov, dejstev),
2. komparativno metodo (primerjava dejstev),
3. metodo kompilacije (povzemanje zaključkov iz literature in virov).
Pričeli smo z zbiranjem in branjem samostojnih publikacij, nato smo vključili še strokovne
članke, poročila in internetne vire. Pri analizi smo opisovali dejstva in pojme, povezane z
zadovoljstvom zaposlenih, delali primerjave z vključevanjem stališč in ugotovitev različnih
avtorjev ter povzemali zaključke iz domače in tuje literature.
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V empiričnem delu smo uporabili naslednje metode:
1. Metoda zbiranja podatkov
Za izvedbo raziskave o zadovoljstvu zaposlenih na JSKD smo uporabili spletno anketiranje,
izdelan vprašalnik, ki je sestavljen iz štirih delov (dejavnikov zadovoljstva):
-

delovno okolje,

-

delovne naloge,

-

kariera,

-

informiranost.

Vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega tipa, saj anketirancu ponudi že vnaprej pripravljene
odgovore, kar nam omogoča lažjo interpretacijo in analizo pridobljenih podatkov. Pomagali
smo si tudi z že uveljavljenimi in standardiziranimi vprašalniki v slovenskem prostoru in
imeli tako možnost rezultate primerjati z nekaterimi drugimi podobnimi organizacijami.
2. Metoda analiziranja podatkov
Zbrane podatke smo statistično obdelali s programom Microsoft Excel.
3. Metoda prikazovanja podatkov
Rezultate smo prikazali s pomočjo grafov in tabel.
Poleg navedenih metod pa empirični del vsebuje še analitične metode, kjer sta upoštevana
kvalitativni in kvantitativni pristop. Uporabili smo:
-

razčlenjevanje sestavljenih pojavov na enostavnejše dele,

-

sintezo – sestavljanje enostavnih delov v enostavne in kompleksne celote,

-

metodo primerjanja, s katero smo primerjali podatke med seboj.

Raziskava je poslovne narave, saj smo se posvetili konkretni organizaciji – Javnemu skladu
Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Po naravi je neeksperimentalna, glede na število
kontaktov pa presečna študija, saj smo podatke zbrali samo enkrat. Glede na časovno obdobje
je retrospektivna, saj so obravnavani podatki iz preteklosti.
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2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
2.1 Opredelitev zadovoljstva
Avtorji različno opredeljujejo pojem zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. George in
Jones pravita, da gre za skupek občutij in prepričanj, ki jih imajo ljudje o svojem delu. Zaradi
možnosti vplivanja na obnašanje zaposlenih v organizaciji in zagotavljanja zadovoljstva na
delovnem mestu je slednje zelo pomembno za menedžerje in raziskovalce (George in Jones,
1996).
Zadovoljstvo pri delu spada med občutenja pri delu, torej je občutek in mnenje zaposlenih o
delu, ki ga opravljajo. Zaposleni so lahko z delom zadovoljni in ga nočejo menjati, lahko pa
so z delom povsem nezadovoljni. Njihovo mnenje o zadovoljstvu pri delu pa se lahko tudi
spremeni, saj to niso dolgoročna čustva in se menjajo glede na konkretno delo, ki ga človek
opravlja (Rozman, 2000, str. 66).
Zadovoljstvo zaposlenih je odvisno od mentalnega in psihičnega stanja samega zaposlenega
pa tudi od njegovega delovnega uspeha in obnašanja (Vecchio, 1995, str. 39).
Zadovoljstvo zaposlenih pomeni partnerstvo med zaposlenimi in menedžmentom, ki se ob
podpori tehnološke infrastrukture dosega z ustrezno usposobljenostjo in motiviranostjo
sodelavcev za uresničevanje skupnih poslovnih ciljev (Gorišek 2000).
Zadovoljstvo zaposlenega z delom definiramo kot želeno oziroma pozitivno emocionalno
stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in dosedanjih izkušenj pri delu
na delovnem mestu. Pri zadovoljstvu govorimo o tako imenovani individualni efektivni
reakciji na delovno okolje, delo in pogoje dela (Mihalič 2000, str. 266).
Zadovoljstvo zaposlenih je prijetna oziroma pozitivna čustvena reakcija na posameznikovo
doživljanje dela. Gre za notranje dojemanje, na katerega vplivajo številni osebni dejavniki.
Odvisno je od tega, kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi
vrednotami, predvsem pa od tega, kaj je posamezniku pomembno in kaj pričakuje.
Nezadovoljen bo takrat, ko bo dobil manj, kot pričakuje, še posebej, če bo ta razlika največja
pri tistem, kar je zanj najpomembnejše (Zupan 2001, str. 104).
Pomembna naloga menedžmenta je ugotavljanje stopnje zadovoljstva svojih zaposlenih na
ključnih vsebinskih področjih. Tako lahko s subjektivnim zaznavanjem zaposlenih kot celoti
menedžment identificira tiste ključne dejavnike zadovoljstva, ki jih zaposleni zaznavajo kot
manj spodbudne ali celo moteče pri doseganju zastavljenih profesionalnih ciljev. Dobro lahko
delajo le zaposleni, ki svoje delovno okolje in pogoje dela zaznavajo kot ustrezne in
spodbujajoče (Jakopec 2007, str. 11).
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Musek Lešnik (Musek Lešnik 2006) meni, da je potrebno razjasniti tri pomembna
pričakovanja za razumevanje zadovoljstva zaposlenih:
Človek je zadovoljen z delom, če čuti, da mu delo nudi tisto, kar naj bi mu nudilo.
Je zadovoljstvo povezano s kognitivnimi procesi? V tem primeru igra pri razvoju zadovoljstva
pomembno vlogo (deloma nezavedno) primerjanje uresničenih in želenih potreb. Zaposleni
primerjajo, kaj naj bi jim podjetje nudilo (z vidika hierarhije lastnih potreb) in kaj jim
dejansko nudi (katere potrebe so uresničene). Zadovoljstvo je v tem primeru rezultat
primerjave pomembnih vidikov dela, njegove »zaznane resničnosti«, z referenčnimi okvirji v
»glavah« zaposlenih. Takšno razumevanje zadovoljstva pri delu predpostavlja, da zaposleni
nenehno razumsko primerjajo tisto, kar imajo, s tistim, kar bi želeli imeti.
Človek je zadovoljen z delom, če čuti, da lahko pri delu uresničuje tisto, kar želi in ceni.
Ta predpostavka se nanaša na subjektivni vidik doživljanja življenja in dela v podjetju.
Zaposleni so zadovoljni, če jim delo nudi, kar si želijo in cenijo. V ospredju niso le potrebe,
ampak tudi vrednote in druga pomembna osebna načela, ki so izrazito subjektivne narave.
Zadovoljstvo pa ni povezano le s posameznimi dejavniki na delovnem mestu, ampak je
odvisno tudi od pomena posameznega dejavnika za zaposlenega.
Človek je zadovoljen z delom, ker je nasploh nezadovoljen z življenjem in del svojega
zadovoljstva pripisuje delu. Splošno psihološko stanje zaposlenih je pomemben vir
zadovoljstva, ker se nezavedno »projicira« v delovno okolje. S tega vidika je pomembno, da
organizacija pri izbiranju ljudi, ki bodo v stiku s strankami, pozornost namenja tudi njihovi
splošni življenjski naravnanosti.

2.2 Čustvena inteligenca in zadovoljstvo zaposlenih
Čeprav se je pojem čustvena inteligenca v akademskem kontekstu prvič pojavil leta 1985 v
naslovu doktorske disertacije Wayna Lona Paynesa, veljata za znanstvena utemeljitelja tega
konstrukta Peter Salovey z Univerze Yale in John D. Mayer z Univerze v New Hampshiru, ki
sta izraz uvedla leta 1990 v svojih delih o čustveni inteligenci. Ime, definicija in prve študije
čustvene inteligence so povezane z imenoma John Mayer in Peter Salovey tudi zato, ker sta z
znanstveno metodo preizkušala in razvijala konstrukt čustvena inteligenca, ki temelji na
samoocenjevanju osebnih sposobnosti s področja čustvene inteligence. V znanstveni
psihološki literaturi tega obdobja je objavljenih le nekaj člankov o tem konstruktu.
Salovey in Mayer sta leta 1990 prva definirala pojem čustvena inteligenca, in sicer kot
sposobnost spremljanja in razlikovanja lastnih in tujih občutkov in čustev ter kako s pomočjo
teh informacij voditi svoje razmišljanje in vedenje (Salovey in Mayer 1999).
Ta definicija vključuje ocenjevanje, izražanje in regulacijo čustev pri sebi in drugih ter
uporabo emocij, ne obravnava pa, kakor ugotavljata tudi avtorja sama (ki sta poudarila, da gre
le za okvir, ki služi za nadaljnje znanstvene študije), razmišljanja o občutkih, zato sta kasneje
predlagala novo definicijo.
Po preoblikovani definiciji čustvena inteligenca vključuje »sposobnost natančnega
zaznavanja, ocenjevanja in izražanja čustev, sposobnost pristopa in/ali občutenja, ki olajšajo
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razmišljanje, sposobnost razumevanja čustev, čustvenih spoznanj in sposobnost regulacije
čustev za spodbujanje čustvenega in intelektualnega razvoja« (Mayer in Salovey 1999, str.
28).
Čustvena inteligenca obsega sposobnosti, ki niso merljive z IQ-testi. Dejstvo je, da mnogi
ljudje z visokim inteligenčnim kvocientom, katerih čustvena inteligenca pa ni visoka, delajo
za ljudi z visoko stopnjo čustvene inteligence in morda ne tako visokim IQ-jem. Pomembno
je namreč, da organizacija pri svojih zaposlenih upošteva dejstvo, da je čustvena inteligenca
pomemben del posameznikove ustreznosti za določeno delo. Pri posamezniku so tako
pomembni zavedanje, obvladovanje in spodbujanje sebe, empatija in družbene spretnosti. Tak
čustveno inteligenten posameznik bo znal dobro sodelovati z drugimi, jih morda tudi voditi,
motivirati, jim pomagati, reševati morebitne konflikte na delovnem mestu in tako poskrbeti,
da bo delovna klima pozitivna, s tem pa delovna uspešnost optimalna. Tak posameznik je za
organizacijo zelo dragocen, saj je njegova čustvena inteligenca visoko razvita. S svojim
ravnanjem in odzivi pozitivno vpliva tudi na ljudi okrog sebe. Vsi vemo, da so zaposleni
najpomembnejši člen organizacije, to pa pomeni, da so zadovoljni zaposleni dobri zaposleni,
ki dobro opravljajo svoje delo, posledično pa je dobra tudi organizacija. In kot zdaj že vemo,
je naša čustvena inteligenca sposobnost, ki jo lahko uspešno razvijamo in s tem osrečimo sebe
in druge (Kavčič 2014).
Čustvena inteligenca je bistvena sestavina uspešnosti in zadovoljstva pri delu. Zavedanje in
nadzorovanje lastnih čustev in dojemljivost za občutke drugih pomembno vplivata na
kakovost dela.
Strokovnost in intelektualna sposobnost sta pri obvladovanju poslov samoumevni. Nova
merila o delu, kot so pobuda, empatija, prilagodljivost in prepričljivost, se bolj posvečajo
osebnim kakovostim. Raziskave so pokazale, da na uspešnost pri delu in na delovno storilnost
v večji meri vpliva čustvena inteligenca kot pa inteligenčni kvocient (Goleman 2001, str. 17).
Tabela 1 prikazuje sestavo čustvenih spretnosti.
Tabela 1: Čustvena inteligenca

Osebne spretnosti
(kako dobro
obvladujemo sebe)

Družbene spretnosti
(kako obvladujemo
medsebojne odnose)

zavedanje sebe

poznavanje svojega notranjega
doživljanja, večje naklonjenosti,
notranjih virov in notranje zaznave

obvladovanje sebe

obvladovanje svojega notranjega
doživljanja, vzgibov in virov

motivacija

čustvena nagnjenja, ki vodijo k
uresničitvi cilja ali ga pomagajo
doseči
zavedanje čustev, potreb in skrbi
drugih

empatija
družbene spretnosti

spretnost v vzbujanju zaželenega
odzivanja drugih

Vir: Goleman 2001, str. 41–42

8

2.3 Zadovoljstvo in njegovi elementi
Obstaja mnogo elementov zadovoljstva, med katerimi je vredno izpostaviti tri: odgovornost,
zvestobo in inovativnost ter iniciativnost. V nadaljevanju poglavja jih nazorneje
predstavljamo.
2.3.1 Odgovornost
Če želimo, da vsak zaposleni v podjetju prevzame odgovornost, moramo nujno odpraviti
tradicionalno usmeritev odgovornosti na vodjo podjetja. Težko je doseči, da zaposleni
delujejo po svojih najboljših močeh, če vso odgovornost za rezultate pripisujemo samo vodji
podjetja. Tezko je vzpostaviti dobro sodelovanje in pripadnost podjetju, če si zaposleni ne
delijo odgovornosti za uspehe in neuspehe (Šteharnik 2000, str. 80–84).
V podjetju so vsi zaposleni odgovorni za uspehe in neuspehe. Vodstvo jim mora odgovornost
dodeliti, obenem pa jo morajo zaposleni sprejeti. To pa terja veliko poguma, in to tako
vodstva, ki odgovornost dodeljuje, kot tudi zaposlenih, ki jo morajo seveda prevzeti.
Paradigma odgovornosti bi morala biti na prvem mestu, saj je najmočnejša paradigma
sodobnega delovnega mesta. Najprej se mora vsak zavedati individualne odgovornosti. To
pomeni, da je odgovoren sam zase, ni družbeni parazit, razvija svoje talente, ustvarja dodano
vrednost ter skrbi za svoje življenje v vseh pogledih – pazi na zdravje, dobre odnose, širjenje
pozitivne energije itn.
Sodobno delovno mesto zahteva od zaposlenega tudi visoko stopnjo zavesti. Ta se mora
odražati vsaj v družbeni odgovornosti. Tako kot trg od podjetja zahteva družbeno
odgovornost, se tudi od vsakega zaposlenega vedno bolj pričakuje družbeno odgovorno
vedenje. Kaj to pomeni? Najprej skrbno varčevanje z viri. To je popolnoma »zmagamzmagaš« situacija za vse (Kos 2012).
2.3.2 Zvestoba
Zvestoba zaposlenih pomeni čustveno navezanost posameznikov na svoje delovno okolje.
Gre za vedno aktualen koncept, ki v teh kriznih časih postaja tudi vse bolj nepogrešljiv. V
dobrih časih pomeni zavzetost zaposlenih razliko med dobrimi in odličnimi organizacijami, v
slabih časih pa razliko med preživetjem in katastrofo.
Zvestoba je tudi ena izmed ključnih elementov zadovoljnih zaposlenih. Graditi jo je treba
postopoma. Dosežena je takrat, ko zaposleni vodstvu in drugim članom organizacije zaupajo,
jih spoštujejo in cenijo, ko ne gre za vsiljeno zahtevo organizacije. Torej, če se zaposleni
odločijo podpirati podjetje, mu morajo biti tudi neomajno zvesti.
Rezultati ene od največjih ameriških raziskav o zvestobi kažejo, da je manj kot 30 %
ameriških zaposlenih zvestih svojemu podjetju, samo 25 % pa jih meni, da si njihov
delodajalec zvestobo zasluži. Rezultati raziskave so zaskrbljujoči, saj dolgoročni uspeh
podjetja temelji prav na zadovoljstvu njegovih zaposlenih.
Dokazano je bilo tudi, da zvestoba zaposlenih vpliva na finančno in tržno učinkovitost
podjetja, zato je vredno investirati v njihovo zadovoljstvo. V neki raziskavi so namreč
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ugotovili, da reinvestiranje desetih odstotkov prihodkov podjetja v kapital poveča
produktivnost za 3,9 %, medtem ko jo enaka investicija v zaposlene poveča kar za 8,5 %.
Zato naj podjetja ugotovijo, kako zvesti so jim zaposleni v resnici, in uporabijo te ugotovitve
za izboljšanje najpomembnejših vidikov poslovanja, ki so povezani z zvestobo zaposlenih:
produktivnosti, prometa na zaposlenega, zvestobe strank in prihodkov (Kostič 2009).
Zaposleni čutijo pripadnost, če jim podjetje daje splošen občutek varnosti, ki je povezan tako
z razmerami na delovnem mestu kot tudi z medosebnimi odnosi (Finance 2008).
Čeprav je teza o povezanosti zadovoljstva z delom in zavezanosti podjetju na področju
raziskovanja z organizacijskim vedenjem povezanih odzivov prepoznana, ni povsem enotnega
konsenza glede vzročno-posledične zveze med njima (Mottaz 1987, str. 544).
Vanderberg in Lance (1992) predstavita štiri možne oblike: (1) organizacijsko zavezanost je
mogoče obravnavati kot posledico zadovoljstva z delom, (2) zadovoljstvo z delom je mogoče
obravnavati kot posledico organizacijske zavezanosti, (3) zadovoljstvo z delom in
organizacijska zavezanost sta recipročno povezana in (4) med konstruktoma o vzročnoposledičnem razmerju ni mogoče govoriti. Kljub temu da v svoji raziskavi pokažeta, da
obstaja vpliv zavezanosti podjetju na zadovoljstvo zaposlenih z delom, poudarjata, da večina
avtorjev privzema predpostavko o (pozitivnem) vplivu zadovoljstva zaposlenih na zavezanost
podjetju (pri tem je zavezanost podjetju razumljena kot enodimenzionalni konstrukt).
2.3.3 Inovativnost, iniciativnost
Največje uspehe z vidika zadovoljstva zaposlenih dosegajo tista podjetja, ki proces merjenja
in iskanja izboljšav ponotranjijo in prek prenosa znanj krepijo iniciativnost zaposlenih in
uveljavijo prakso stalnih izboljšav. Za izboljšave v delovnem procesu se morajo zavzemati vsi
zaposleni, ki pa morajo dovolj dobro poznati cilje poslovanja. Za vse to mora obstajati
sproščeno vzdušje, ki spodbuja novosti in tveganje, obenem pa morata vladati razum in
strokovnost.
Inovativno ravnanje lahko opredelimo kot vse posameznikove dejavnosti, ki lahko s svojimi
učinki povzročajo pozitivne spremembe v okolju (Wunderer 2002, str. 90). Inoviranje je
snovanje novosti oziroma novih ključnih zmožnosti združbe, da bi le-ta lahko ohranjala
konkurenčnost tudi v prihodnje (Tavčar 2006, str. 134). Za uvajanje sprememb in inovacij v
združbi sta pomembni tako iniciativnost kot tudi kreativnost pri delu (Možina 1994, str. 121).
Inovacije so v današnjem svetu burnih sprememb najpomembnejši dejavnik uspešnega
gospodarjenja združb. Inovativno razmišljanje zaposlenih je nujno za napredek združbe
(Andrejčič et al. 1994, str. 31).
Inovativno usmerjeno podjetje omogoča preživetje v nenehnem boju s konkurenco in
doseganje uspešnosti na trgu (Tavčar, 2006, str. 482). Podjetje, ki ne pospešuje svoje
inovativnosti in ne usposablja zaposlenih s pravimi ustvarjalnimi pristopi, ne razvija njihove
ustvarjalnosti, se ne bo moglo soočiti s strateškimi izzivi, ki jih čakajo v današnjem
poslovnem svetu (Berginc, Krč 2001, str. 167).
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2.4 Pomen oblikovanja dela
Pri oblikovanju dela imamo v mislih predvsem oblikovanje delovnih mest, kjer opredelimo
vsebino in metode dela ter razmerja med delovnimi nalogami. Delovno mesto oblikujemo
tako, da upoštevamo tehnološke in organizacijske zahteve pa tudi socialne in osebnostne
zahteve delavcev. Delo je potrebno prilagoditi delavcu tako, da bo potekalo čim uspešnejše in
da bo delavec črpal iz njega osebno zadovoljstvo. Znak dobrega oblikovanja dela sta visoka
storilnost in zadovoljstvo zaposlenih. Pri oblikovanju dela želimo delo kar najbolje prilagoditi
delavcu, zato tudi ne obstaja le en način izvedbe. Delo naj bi bilo oblikovano tako, da ga bo
delavec opravljal čim uspešneje, hkrati pa mu bo to omogočilo tudi zadovoljevanje njegovih
potreb (Možina 2002, str. 177).
2.4.1 Pristopi k oblikovanju dela
Teorije delovne motivacije predlagajo, naj bo delo oblikovano tako, da bo povečalo
motivacijo in učinkovitost zaposlenih. Oblikovanje dela je proces, s katerim se določajo
način, kako bo delo opravljeno, in naloge, ki jih je treba opraviti pri posamezni vrsti dela.
Delo naj bo oblikovano tako, da bo povečalo motivacijo, zadovoljstvo in učinkovitost. V
zadnjih letih so se uveljavili različni pristopi k oblikovanju dela na področju različnih ved.
Med njimi bomo podrobneje predstavili štiri. Vsak pristop ima ugodne in neugodne posledice,
ki so prikazane v tabeli 2 (Treven 1998, str. 241–242).
Tabela 2: Posledice uporabe različnih pristopov k oblikovanju dela

Pristopi k oblikovanju dela
Mehanski

Ugodne posledice
krajši čas za usposabljanje
višja raven uporabnosti
manjša verjetnost napak
manj psihične
preobremenjenosti in stresa

Neugodne posledice
manjše zadovoljstvo pri delu
manjša motivacija
več odsotnosti z dela

Motivacijski

večje zadovoljstvo pri delu
večja motivacija
večja učinkovitost
manj odsotnosti z dela

daljši čas za usposabljanje
manjša raven uporabnosti
večja verjetnost napak
večja možnost za psihične
preobremenitve in stres

Biološki

manjši fizični napor
manj težav z zdravjem
manj odsotnosti z dela
večje zadovoljstvo pri delu

višji stroški zaradi sprememb
v opremi ali delovnem okolju

Zaznavno motorični

manjša verjetnost napak
manjša verjetnost nesreč
manj psihične
preobremenjenosti in stresa
krajši čas za usposabljanje
višja raven uporabnosti

manjše zadovoljstvo pri delu
manjša motivacija

Vir: Treven, Management človeških virov, 1998, str. 242
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Mehanski pristop. Namen tega pristopa je določiti način sestave dela, ki bo zagotovil čim
večjo učinkovitost delavca. Ker je usmerjen izključno na zagotovitev čim večje učinkovitosti
in prilagodljivosti zaposlenih, pogosto zanemari potrebo po celovitosti dela. Delo je po tem
pristopu oblikovano tako, da ga lahko opravlja vsak že po kratkotrajnem in nezahtevnem
usposabljanju.
Pri tem načinu oblikovanja dela se zanemarja dejstvo, da podjetje potrebuje tudi zelo
sposobne zaposlene. Ker takšnih delavcev nimajo, tudi poslovanje podjetja ni odvisno od njih.
Zaposlene je mogoče zelo hitro nadomestiti, saj lahko novi delavec začne opravljati delo že
po kratkotrajnem usposabljanju, ki ni povezano z velikimi stroški. Ker so delovne naloge zelo
enostavne, se lahko zaposleni začne hitro dolgočasiti, prav tako bo pri tako oblikovanem delu
nezadovoljen delavec, ki si želi raznoliko delo ter delo, kjer lahko izrazi svojo ustvarjalnost
(Treven 1998, str. 243–244).
Motivacijski pristop. Ta pristop upošteva značilnosti dela, ki predstavljajo pomemben
motivacijski dejavnik in vplivajo na odnos zaposlenih do njihovega dela. Ne zanemarja pa
tudi spremenljivk vedenja, kot so zadovoljstvo, osebna motivacija, prizadevnost,
pripravljenost za sodelovanje, učinkovitost, ki jih obravnava kot najpomembnejše rezultate
dejavnosti oblikovanja dela. Eden izmed motivacijskih pristopov k oblikovanju dela je
Herzbergova dvofaktorska teorija, ki pravi, da je posameznik bolj motiviran z notranjimi
vidiki dela, kot so pomembnost dela in samostojnost, manj pa z zunanjimi značilnostmi dela,
kot so plača in delovne razmere. Delavce je mogoče bolj motivirati s preoblikovanjem
njihovega dela tako, da občutijo svoje delo kot pomembno.
Bolj izpopolnjen pa je Hachman-Oldmanov model, v katerem sta opredelila pet značilnosti
dela: različnost spretnosti, različnost nalog, pomembnost nalog, samouprava in povratna
zveza. Te značilnosti določajo raven motiviranosti za delo s tem, ko vplivajo na pojav
kritičnih psiholoških stanj, kot so občutek pomembnosti dela, občutek odgovornosti za
opravljeno delo in občutek poznavanja rezultatov dela. Čim bolj so izpopolnjene temeljne
značilnosti dela, tem višja je raven kritičnih psiholoških stanj in stopnja njihove osebne
delovne motivacije. V tem primeru lahko pričakujemo, da bo dosežena velika kakovost
izvedbe dela, veliko zadovoljstvo z delom, odsotnosti z dela pa bo manj (ibid., str. 242–243).
Biološki pristop. Ta pristop se uporablja za proučevanje povezave med fiziološkimi
značilnostmi posameznika in delovnim okoljem. Njegov namen je čim bolj zmanjšati fizične
napore delavca in oblikovati takšno delovno okolje, kjer bodo upoštevane fiziološke
značilnosti zaposlenega. Težišče biološkega pristopa je zato usmerjeno v fiziološke težave
zaposlenih, kot so bolečine, fizični napor in problemi z zdravjem.
Ta pristop je koristen pri oblikovanju opreme, s katero opravljajo delavci fizično zahtevna
dela. Cilj takšnega preoblikovanja je pogosto v zmanjšanju fizične zahtevnosti določenih
delovnih nalog, tako da lahko takšno delo opravljajo tudi ženske. Veliko posegov je
usmerjeno v preoblikovanje strojev in tehnologije, kot npr. prilagojena višina računalniške
tipkovnice, oblikovanje stolov in miz, ki omogočajo pravilno držo zaposlenih pri opravljanju
dela. Zaradi prilagojenega delovnega okolja prihaja do manj poklicnih obolenj, prav tako je
zaradi tega manj odsotnosti z dela, zadovoljstvo pa je večje (ibid., str. 244).
Zaznavno-motorični pristop. Ta pristop je usmerjen na fizične sposobnosti in omejitve
zaposlenega, ukvarja se z umskimi sposobnostmi in omejitvami posameznika. Zagotavlja, da
se ne presežejo njegove umske sposobnosti. Delo je oblikovano tako, da so ga sposobni
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opraviti tudi zaposleni, ki razpolagajo z manj znanja in veščin. Zato tudi ta pristop vpliva na
zmanjšanje zahtev po znanju in drugih sposobnostih, ki izhajajo iz posameznikovega dela.
Delo, ki ga opravlja npr. zračni kontrolor, inšpektor za nadzor kakovosti, zahteva velike
umske sposobnosti zaradi visoke stopnje predelave podatkov. Večina pisarniških in
proizvodnih opravil pa po drugi strani zahteva od zaposlenih nizko stopnjo preoblikovanja
podatkov, torej tudi manjše umske sposobnosti. Pri oblikovanju dela se je torej potrebno
zavedati, kako velike so umske sposobnosti, ki izhajajo iz posamezne zaposlitve, in
zagotoviti, da te ne bodo takšne, da jih ne bi mogel izpolniti tudi umsko najmanj sposoben
delavec, ki bi morda moral opraviti določeno delo. Zaposleni pa lahko postane tudi
nezadovoljen, če ne more uporabiti vseh sposobnosti, ki jih ima (ibid., str. 245).
2.4.2 Oblikovanje dela za zagotavljanje zadovoljstva
Pri oblikovanju dela je pomembno, da vanj vnesemo motivacijske elemente. Oblikovano naj
bi bilo tako, da bo za delavca privlačno in mu bo dajalo zadovoljstvo.
Torring in Hall sta določila naslednje dejavnike (Možina et al. 2002, str.185):
-

Raznolikost delovnih nalog, orodij, avtorjev in naprav, mest, kjer posameznik dela,
ljudi, s katerimi sodeluje. Ta značilnost je posebej pomembna za delovna mesta s
ponavljajočimi se delovnimi nalogami, saj enolično delo delavca dolgočasi, zato se
prej utrudi, utrujenost pa je vir napak.

-

Samostojnost pri izbiri načinov dela in orodij za delo. Samostojni delavci so bolj
odgovorni in dobijo občutek priznanja in samospoštovanja. Nesamostojen delavec pa
je ravnodušen in delovno neuspešen.

-

Odgovornost pri odločanju o tem, kako rešiti določen problem pri delu.

-

Izziv v smislu izbire ustreznega znanja, ki pri rešitvi problema daje občutek, da je
delavec sam dosegel nekaj pomembnega. Delo, ki delavca postavlja pred vedno nove
izzive, prispeva k razvoju njegovih sposobnosti, k strokovni rasti in k možnostim
napredovanja.

-

Interakcija – stiki z drugimi pri opravljanju dela in možnost izbire sodelavcev.
Delavcu veliko pomeni, če ve, da je njegovo delo pomembno za sodelavce, za celotno
organizacijo in uporabnike.

-

Pomen dela – poistovetenje z delom in delovnim rezultatom, ki omogoča dajanje
priznanja in občutek, da je delavec nekaj dosegel. Pri tem pa je pomembno, da so
rezultati dela vidni oziroma jih je mogoče ovrednotiti. Ob dobrem delu je delavec
ponosen na rezultate, to pa mu daje občutek zadovoljstva.

-

Cilji in povratna informacija – delovni cilji naj bodo jasno opredeljeni in naj pomenijo
za delavca izziv. Jasno mora biti določeno, kdaj se šteje, da so uspešno doseženi. Cilji
naj bodo taki, kot jih delavec pričakuje, dobro pa je, če tudi sodeluje pri njihovem
oblikovanju.
Seveda pa moramo poleg navedenih upoštevati še nekatere morda še bolj elementarne
značilnosti dela. To so: ustrezno oblikovano fizično oziroma tehnično delovno okolje ter
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ustrezne delovne razmere, ki omogočajo varno in zdravo delo, ustrezna organizacija in
razporeditev dela, ki zmanjšuje strese in nepotrebne psihične napore in spore v najmanjši
možni meri, ustrezna plača ipd.
2.4.3 Načini oblikovanja dela
V nadaljevanju so predstavljeni različni načini oblikovanja dela, ki težijo k povečanju delovne
uspešnosti in zadovoljstva delavcev. Delimo jih na tiste, ki postavljajo v ospredje
organizacijsko tehnične spremembe, spremembe v vodenju in delo v skupinah.
Organizacijsko tehnične spremembe
1. Poenostavljanje dela – delavci imajo lahko v določenih okoliščinah preveč
kompleksno delo, sestavljeno iz veliko raznovrstnih nalog. Njihova storilnost je zato
nizka, prav tako ni rečeno, da so s takim delom zadovoljni. V tem primeru je potrebno
delo poenostaviti in povečati specializacijo. Delovne naloge lahko razdelimo na dve
delovni mesti in izločimo tiste, ki so nepotrebne. Po drugi strani pa tudi ni dobra
prevelika specializacija, saj delavci na visoko specializiranih delih niso ne zadovoljni
ne uspešni (Možina et al., 2002, str. 186–187)
2. Kroženje med delovnimi nalogami – ta pristop predvideva, da delavci zamenjujejo
svoje delovne naloge, ki so si po zahtevnosti podobne. Kroženje med delovnimi
nalogami povečuje raznolikost dela in zmanjšuje utrujenost in obremenitve, ki pogosto
izhajajo iz ponavljanja istih delovnih nalog. Delavci tako postanejo prilagodljivejši,
naučijo pa se tudi opravljati raznovrstne naloge (ibid., str. 187).
3. Dodajanja oziroma širitev delovnih nalog – delavcu se na določenem delovnem mestu
dodajajo nove delovne naloge, ki so po zahtevnosti podobne obstoječim. S tem se
zmanjšuje odvisnost delavca od sodelavcev, poveča se raznolikost nalog in razširjajo
se sposobnosti zaposlenih. Povečuje pa se tudi nadzor delavca nad samim delovnim
procesom (ibid., str. 187–188).
4. Obogatitev dela – delavcu se dodajajo delovne naloge, ki so drugačne od obstoječih,
pogosto jih opravljajo vodje (npr. načrtovanje dela, razporejanje delovnega časa in
usklajevanje delovnih dejavnosti). Poveča se celovitost dela, kar pomeni, da delavci
sodelujejo pri izdelavi zaokroženih delov proizvodov oziroma storitev. Obogatitev
dela daje delavcem možnost, da pokažejo, kaj zmorejo, daje jim več možnosti za
priznanje (ibid., str. 188–189).
5. Alternativne razporeditve delovnega časa – tu se največkrat omenja gibljiv delovni
čas in krajši delovni teden. Gibljiv delovni čas omogoča delavcu, da sam izbere
začetek in konec delovnega dne. Takšen delovni čas ima veliko prednosti: izboljša
razmerje med časom, ko delavec dela, in časom, za katerega je plačan, zmanjša se
odsotnost z dela, poveča se storilnost. Krajši delovni teden delavcu omogoča, da dela
manj dni v tednu, povečuje storilnost in zmanjšuje stalne stroške organizacije.
Seveda pa vsako delovno mesto ne omogoča gibljivega in krajšega delovnega tedna (ibid.,
str.189–190).
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Spremembe v vodenju
Kovač et al. (2004, str. 22) opisuje stil vodenja kot relativno trajen vzorec vplivanja
na ljudi z namenom, da bi vzajemno dosegali postavljene cilje. To značilno ravnanje
predstavlja zbir za posameznega vodjo specifičnih ravnanj in vodstvenega obnašanja.
Pri tem vodja uporablja različne vzvode in instrumente ter s tem oblikuje celovito in
zanj značilno obliko stila vodenja.
Možina et al. (2002 str. 190–191) opisuje dve vrsti vodenja:
1. Ciljno vodenje – vsak zaposleni ima postavljene merljive cilje, njihovo doseganje pa
se preverja v določenih časovnih presledkih. Za ciljno vodenje so odločilni trije
elementi: postavljanje ciljev, informacija o doseganju ciljev in participacija.
Postavljanje ciljev usmerja dejavnost delavca, informacija o doseganju ciljev mu daje
potrditev, da dela prave stvari na pravi način ali pa da mora svoje delo spremeniti,
participacija pa prispeva k poistovetenju delavca z delovnimi cilji, kar izboljšuje
delovne rezultate.
Ciljno vodenje naj bi imelo za organizacijo mnoge pozitivne učinke (ibid., str. 190–192):
-

povečuje pripadnost delavcev v organizaciji in izboljšuje motivacijo,

-

usmerja delovanje delavcev k organizacijskim ciljem, saj poveže cilje vseh zaposlenih,
ki so izvedeni iz skupnih ciljev organizacije,

-

pogosti sestanki med nadrejenimi in delavci prispevajo k zgodnjemu odkrivanju in
razreševanju problemov.

2. Vključevanje delavcev v odločanje – gre za odločanje o stvareh, ki se nanašajo na
njihovo delo in njih same. Takšno vključevanje pri zaposlenih povečuje občutke
odgovornosti, pomembnosti in avtorstva sprejetih odločitev, zaposleni postane bolj
samozavesten, prav tako se povečuje njegova pripadnost podjetju. Obstajajo različni
načini, ki omogočajo soodločanje delavcev: preučevanje mnenj delavcev, zbiranje
koristnih predlogov, obveščanje in komuniciranje z zaposlenimi, oblikovanje
programov delitve dobička podjetja, ocenjevanje delovne uspešnosti s pomočjo
intervjuja. Načini, kako se lahko delavci vključijo, so naslednji: dajanje koristnih
predlogov, komuniciranje z zaposlenimi, programi delitve dobička podjetja in
ocenjevanje delovne uspešnosti (ibid., str. 192).
Delo v skupinah
1. Avtonomne delovne skupine omogočajo kombinacijo različnih pristopov k oblikovanju
dela, saj je velik del odločitev o poteku dela, ki je sicer predpisan oziroma določen
»od zgoraj«, prenesen na delavce same. Avtonomna delovna skupina omogoča članom
več samostojnosti, vendar zahteva medsebojno prilagajanje in usklajevanje. Kavčič
opisuje delovno skupino kot združbo, ki jo organizirajo delavci, sami se razporejajo na
delo, sami izbirajo sodelavce. Vsak delavec v skupini se nauči opravljati delo drugih
delavcev v skupini. S tem je omogočeno, da se pri delih menjajo in tudi nadomeščajo,
kadar je kdo odsoten. Skupina si sama izbere svojega vodjo, ki nima praktično
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nikakršne vodilne funkcije, ampak deluje predvsem kot predstavnik skupine navzven
(ibid., str. 196).
2. Krožki za kakovost – gre za majhne skupine zaposlenih, ki se sestajajo nekajkrat
tedensko, da bi rešili težave, povezane z delom. Take krožke večinoma sestavljajo
proizvodni delavci, delovodja je praviloma tudi njihov vodja. Delavcem in vodjem
najprej predstavijo tehnike skupinskega dela, vodenja in reševanja vprašanj. Nato
skupina sama izbere probleme, ki jih bo reševala. Tako je tudi bolj motivirana za
njihovo reševanje. Krožki za kakovost se ukvarjajo predvsem z vprašanji, kako
olajšati delo, znižati stroške, izboljšati kakovost itn. (ibid., str. 196–197).
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2.5 Dejavniki zadovoljstva pri delu
V teoriji je zapisano že veliko o dejavnikih, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Nekateri
imajo večji, drugi manjši vpliv na njegovo zadovoljstvo.
Različni dejavniki zadovoljstva variirajo od posameznika do posameznika. V preteklosti so
zadovoljstvo zaposlenih obravnavali kot izpolnjevanje posameznikovih fizičnih in psiholoških
potreb, ki jih nudi delo. Najpogostejši faktor zadovoljstva je zato bilo plačilo za opravljeno
delo. Danes pa je poudarek na širšem aspektu zadovoljstva pri delu in ne več le na
zadovoljevanju osnovnih – eksistenčnih potreb zaposlenih. Zadovoljstvo pri delu raziskovalci
predstavljajo kot celostni pogled na delo zaposlenih in z njim povezanih dejavnikov, ki
vplivajo na počutje delavcev na delovnem mestu (Skočir 2001, str. 1098).
Vpliv je odvisen od posameznika, saj zaposleni različnim dejavnikom zadovoljstva
pripisujejo različen pomen. Poseben pomen smo pripisali predvsem dejavnikom
(predstavljenim v nadaljevanju), ki jih bomo v empiričnim delu uporabili kot ustrezen okvir
za dvig zadovoljstva zaposlenih v konkretni organizaciji.
2.5.1 Delovno okolje
Avtorji različno opisujejo temeljne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu. V nalogi
bomo navedli dve najpogostejši razdelitvi dejavnikov.
Možina razvršča dejavnike v šest skupin (Možina 1998):
1. Vsebina dela: možnost uporabe znanja, možnost učenja in strokovne rasti, zanimivost
dela.
2. Samostojnost pri delu: možnost odločanja o tem, kaj in kako delavec dela, samostojno
razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje o splošnejših vprašanjih dela in
organizacije.
3. Plača, dodatki in ugodnosti.
4. Vodenje in organizacija dela: nadzor, dajanje priznanj in pohval ter izrekanje pripomb
in graj, usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne naloge, skrb za nemoten potek dela.
5. Odnosi pri delu: dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov,
sproščena komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi.
6. Delovne razmere: majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji,
odpravljanje motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, kot so vlaga, neugodna
temperatura, prah, hrup ipd.
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George in Jones pa navajata štiri dejavnike: osebnost, vrednote, naravo dela in družbeni vpliv
(George in Jones 1996). Omenjene dejavnike prikazuje Slika 1.
Slika 1: Dejavniki zadovoljstva pri delu

Vir: George in Jones 1999, str. 77.

2.5.2 Delovne naloge
Delovne naloge ne vključujejo samo nalog, ki so nam všeč, ampak tudi take, ki jih moramo
opraviti, pa čeprav jih raje ne bi. Čustvena reakcija, ki spremlja opravljanje nemotivirajočih
nalog, je olajšanje. Realno je pričakovati, da bomo poleg zadovoljstva pri delu doživljali tudi
olajšanje, vendar je pomembno njuno razmerje. Ko ugotovimo, da je količina olajšanja večja
od zadovoljstva, je to znak, da se vprašamo, ali je to delo še vedno za nas.
Profesionalni pristop do dela je, da si oseba izbere oziroma poišče delo, ki ga želi delati. Tako
ima možnost za doživljanje zadovoljstva, tolerira tudi občasne občutke olajšanja in ima
razvito frustracijsko toleranco na stres, ki spremlja ovire na poti do cilja.
Doživljanje užitka (ko želim, da izvor užitka še traja) pa ni cilj pri delu, ampak naj bi ga ljudje
doživljali ob zabavi (Podjetnik 2009).
2.5.3 Kariera
Motiviranost za delo, posebno še za nadpovprečne rezultate, je tesno povezana z možnostjo
samouresničevanja, z opredeljevanjem za delo, za katero imamo veselje in sposobnosti z
možnostjo napredovanja. Veliko potencialno sposobnih je v organizaciji izgubljenih, ker ni
bilo možnosti izbire dela, kjer bi lahko delavec dosegel najboljše rezultate, ali pa zato, ker ni
bilo organizirane načrtne presoje zaposlenih glede na njihove dosežke in sposobnosti. Temu
rečemo tudi načrt delovnih karier.
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Obrazec za presojo možne delovne kariere običajno vsebuje naslednje podatke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ime in priimek,
datum presoje delovne kariere,
podatek o tem, kako dolgo je delavec že zaposlen na delovnem mestu,
podatki o uspešnosti na delovnem mestu,
ocena uspešnosti s strani vodje (sodelavcev),
interesi zaposlenega glede nadaljnje osebne rasti in dela (na istem delovnem mestu, pri
drugih delih),
7. ocena možnosti zaposlenega glede njegovih interesov (nadrejeni, komisija),
8. priporočilo za dve možni napredovanji (vertikalni ali horizontalni) s komentarjem o
pripravljenosti (subjektivni in objektivni) zaposlenega za novo delovno mesto.
Delovno kariero pojmujemo kot razvojno pot, ki opredeljuje zaporedje del in dejavnosti v
določenem času in se nanašajo na usposabljanje, napredovanje in uresničevanje posameznika
v organizaciji v skladu z delovnimi in poslovnimi cilji (Možina 1998).
2.5.4 Informiranost
Pri tej dimenziji ugotavljamo, ali je komuniciranje med zaposlenimi v organizaciji učinkovito,
ali pomaga zaposlenim razumeti poslovanje organizacije in spoznavati, kaj bi lahko
prispevali k njenemu večjemu uspehu. Vodstva uspešnih podjetjih se trudijo, da bi z
zaposlenimi vzpostavila čim bolj pristen partnerski odnos in skladno s tem z njimi
komunicirala o vseh virtualnih problemih podjetja. Teme obsegajo stanje na trgu in položaj v
primerjavi s konkurenco, vizijo prihodnosti podjetja, usmeritve v posameznih segmentih
poslovanja, operativne problematike, kjer pričakujemo največ povratnih informacij zaposlenih
(Jančič 1998, str. 9).
Obveščanje ima poseben pomen pri uvajanju sprememb v organizaciji. Če so zaposleni
pravočasno obveščeni o spremembah, se s tem izogne številnim problemom – od načrtnega
nesprejemanja sprememb do napak pri poslovanju in nezadovoljstva zaposlenih.

19

2.6 Merjenje zadovoljstva zaposlenih pri delu
Zadovoljstvo zaposlenih se začne meriti že ob prvem stiku kandidata za zaposlitev s
posamezno družbo, s katerim si posameznik ustvari lastno mnenje. V postopke intervjujev je
potrebno vključiti ugodno predstavitev družbe, sodelavcev, delovnega mesta, klime v družbi,
možnosti napredovanja. Vse večji poudarek je na tem, da je dobro poiskati posameznike in jih
postaviti na prava mesta, kajti zaposleni, ki imajo veselje do določenega dela, so bistveno
bolj motivirani in zadovoljni s seboj in družbo (Lampe 2005, str. 67–68).
Na osnovi merjenja dobimo informacije o stanju zadovoljstva zaposlenih pri delu. Vidimo,
kje so prednosti in kje slabosti, dobimo temelje za lažje upravljanje zadovoljstva, s
periodičnim merjenjem pa lahko spremljamo tudi napredek oziroma spremembe zaradi
različnih ukrepov. Z merjenjem pa vodstvo dobi tudi povratne informacije, na podlagi katerih
ugotovi, kje in na katerih področjih v organizaciji so potrebne spremembe in večja
prizadevanja, kdo izmed neposrednih vodij vodi optimalno, kaj slabo vpliva na zaposlene, kje
so potrebne izboljšave, kakšno je splošno stanje v organizaciji. Rezultati merjenja pa nam
pokažejo, kako velik izziv nas čaka na tem področju (Mihalič 2008, str. 90).
V podjetju se najprej odločijo za merjenje zadovoljstva zaradi enega od naslednjih vzrokov
(Tavčar & Videčnik 2008):
-

mnenja vodstva, da je nekaj »narobe«,
vzpostavitve načina merjenja elementov zadovoljstva,
postavitve osnov za nadaljnje aktivnosti,
preverjanja uspehov aktivnosti merjenja zadovoljstva zaposlenih.

Temu sledi merjenja zadovoljstva zaposlenih, ki vsebuje naslednje korake:
-

identifikacija elementov zadovoljstva,
ugotovitev pomembnosti elementov,
merjenje zadovoljstva po elementih zadovoljstva.

Na koncu merjenja zadovoljstva dobimo naslednje rezultate, ki jih lahko primerjamo:
-

izračun indeksov zadovoljstva,
primerjava med različnimi dejavniki zadovoljstva,
primerjava med oddelki, primerjava med podjetji v isti panogi,
primerjava z rezultati iz preteklih let.

Merjenje zadovoljstva zaposlenih pri delu poteka tako, da zaposleni povedo svoje mnenje na
različna vprašanja ali trditve o svojem delu. Seveda bi bilo idealno, če bi lahko merili
zadovoljstvo vseh zaposlenih, vendar pa velikokrat zaradi prevelikega števila zaposlenih to ni
mogoče. Zato za merjenje izberemo le določeno število zaposlenih. Seveda se zaposleni
prostovoljno odločijo, ali želijo sodelovati. Če merjenje izvaja zunanja agencija, od
zaposlenih lahko pričakujemo večje sodelovanje, saj bolj verjamejo v anonimnost merjenja
zadovoljstva.
Merjenje stopnje zadovoljstva zaposlenih izvajamo vsaj enkrat letno, lahko tudi večkrat,
priporočljivo pa je, da meritev opravimo pred in med uvajanjem radikalnih sprememb v
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organizaciji ter po njem, saj tako dobimo vpogled, kako so določene spremembe vplivale na
zadovoljstvo zaposlenih pri delu (Mihalič 2008, str. 90).
Mayer (2005, str. 2) pa pravi, da je ta način napačen, saj so dejavniki v različnih podjetjih
drugačni. Zato bi bilo potrebno najprej opraviti pilotno raziskavo na manjšem vzorcu in z
njega določiti tiste dejavnike, ki so relativni za posamezno podjetje. Zatem je potrebno
izmeriti diferencialno občutljivost in s tem ugotoviti moč ločevanja med prepričanji. Če
namreč na posamezno vprašanje vsi odgovorijo enako, ga nima smisla uvrstiti v anketo.
Ko smo si izbrali različne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih ter analizirali
njihov vpliv, lahko vidimo, ali so zaposleni zadovoljni oziroma nezadovoljni s posameznim
dejavnikom. Če delamo anketo na velikem številu zaposlenih, je zaželeno, da zaposleni
označi tudi delovno enoto, saj na ta način vidimo, kako se zadovoljstvo razlikuje po različnih
delovnih enotah. Rezultati anketiranja nam predstavljajo osnovo za sprejemanje sodelavcev.
Če torej rezultatov merjenja ne uporabimo za ukrepanje, samo merjenje nima velikega
pomena.
Pri samem dejavniku zadovoljstva pa je pomembno upoštevati tudi stopnjo zadovoljstva oz.
nezadovoljstva. Tako se je potrebno ukvarjati tudi z dejavnikom, ki je ocenjen kot manj
pomemben, hkrati pa so zaposleni z njim nezadovoljni, vendar so ga ocenili kot
pomembnejšega. Prav tako pa se je potrebno ukvarjati z dejavniki, ki so zaposlenim
pomembni, četudi so zaposleni z njimi zadovoljni, saj le-ti predstavljajo prednost za ohranitev
najboljših kadrov (Tavčar 2004, str. 46).
Ampak, ali podjetja sploh še merijo zadovoljstvo pri delu? Psihologinja in prokuristka
podjetja O. K. Consulting Saša Bezek Mejaš je mnenja, da morajo zadovoljstvo zaposlenih
vsako leto izmeriti v javnem sektorju. V gospodarstvu pa se bolj usmerjajo k merjenju
organizacijske kulture, ki je veliko bolj v korelaciji z uspešnostjo podjetja kakor pa z
zadovoljstvom zaposlenih. Čedalje več merijo tudi zavzetost zaposlenih. Če se pokaže, da je
zavzetost na prenizki ravni, poiščejo vzroke in se lotijo uvajanja sprememb, ki bodo vplivale
na njeno povečanje.
Načeloma pa velja, kot nadaljuje, da se zaposleni bolje počutijo in lažje delajo v podjetjih
z modernejšo organizacijsko kulturo. Zanjo je med drugim značilno, da je manj hierarhična,
odloča se ne samo z vrha navzdol, več je proaktivnega delovanja in manj le reaktivnega, več
je inovativnosti, prilagodljivosti, manj individualizma in več timskega dela, bolj so usmerjeni
na ljudi in manj na procese ... »Štejejo rezultati in ne vloženi trud, znanje se med zaposlenimi
deli in ne skriva,« pravi sogovornica o sodobni organizacijski kulturi.
Na (ne)zadovoljstvo pri delu vsekakor vpliva tudi vsesplošno družbeno nezadovoljstvo. Saša
Bezek Mejaš meni, da velikokrat preprosto pričakujemo preveč – in za primer navaja nenehno
nezadovoljstvo celo z vremenom. »To je model, ki je navzoč tudi na drugih področjih
življenja.« (Delo 2013).
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3 POSLEDICE ZADOVOLJSTVA IN NEZADOVOLJSTVA
3.1 Povečanje zadovoljstva pri delu
Podjetje mora biti seznanjeno z ukrepi, s katerimi lahko poveča zadovoljstvo zaposlenih. Ti
ukrepi so lahko usmerjeni na posameznika, vendar je, vsaj na začetku, priporočljivo, da so
usmerjeni na zadovoljstvo vseh zaposlenih.
Zadovoljstvo zaposlenih je možno izvesti kot projekt, v katerem sledimo zaporednim
korakom. Pričnemo z merjenjem obstoječega zadovoljstva, nadaljujemo z analiziranjem
individualnih dejavnikov zadovoljstva ter preidemo do načrtnega uvajanja ukrepov za večanje
stopnje zadovoljstva ter končno njihovega uvajanja v praksi.
Povečevanja zadovoljstva zaposlenih pa lahko izvajamo tudi manj načrtno, nesistematično in
se odločamo za postopno uvajanje elementov zadovoljstva v vsakdanjo prakso. Pri ukrepih za
povečanje zadovoljstva je pozitivno to, da se pri njihovem uvajanju ni potrebno držati
določenega zaporedja. Rezultati so dobri tako v primeru projektnega pristopa kot tudi
nesistematičnega izvajanja, le da pri prvem izvajanju lažje spremljamo napredek (Mihalič
2008, str. 13).
Tudi brez merjenja lahko izvajamo ukrepe za povečanje zadovoljstva zaposlenih pri delu
(Mihalič 2008, str. 90).
Priporočljivo pa je, da najprej začnemo uvajati enostavnejše ukrepe in nato na osnovi
rezultatov nadaljujemo z uvajanjem in izvajanjem ukrepov, ki so morda zahtevnejši. Ni tako
pomembno, kateri ukrep bomo uvedli prej in katerega kasneje, pomembnejše je, da ukrepe
začnemo uvajati. Treba je tudi presoditi, koliko ukrepov lahko uvedemo naenkrat, saj jih
bomo nato morali izvajati najprej. Dobro bi bilo, če bi organizacija uvedla in stalno izvajala
vse ukrepe, ki pripomorejo k povečanju zadovoljstva zaposlenih pri delu, vendar bi bilo to že
idealno stanje. Pomembnejše je, da ukrepe stalno izvajamo in ohranjamo, kot pa da
eksperimentiramo in izvajamo nekaj časa en ukrep in nekaj časa drugega. Zato je potrebno
pričeti z majhnimi ukrepi in postopoma nadaljevati, saj imajo ukrepi sinergični učinek, zato je
njihovo nadaljnje uvajanje vedno enostavnejše. V veliki meri pa je izbira ukrepov odvisna od
obstoječega stanja v organizaciji, torej od tega, katere ukrepe že izvajamo. Vse ukrepe za
povečanje zadovoljstva zaposlenih pa je treba uvajati hkrati in nato redno izvajati na vseh
zaposlenih ne glede na delovno mesto (Mihalič 2008, str. 14).
Mihaličeva (2007, str. 47–47) zato predlaga nekatere temeljne ukrepe, ki lahko na enostaven
način in brez večjih stroškov povečajo zadovoljstvo zaposlenih:
1. Vključitev zaposlenih v aktivno sodelovanje pri sprejemanju odločitev. Zaposlenim
predstavimo možnosti in jih spodbudimo, da podajo predloge in mnenje, končno
odločitev sprejmemo skupaj z zaposlenimi.
2. Ukinitev preverjanja opravljenih ur in prisotnosti (v dejavnostih, kjer je to mogoče).
3. Izpostavitev dosežkov in pohvala za dosežke ter uspeh zaposlenih. Uspehe zaposlenih
poudarimo, pohvalimo sodelavce za njihov trud ter jim čestitamo za uspehe.
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4. Uvedba sistema jasnih ciljev in pričakovanj zaposlenih. Zaposlenim razložimo, kaj od
njih pričakujemo, izdelamo cilje posameznika in podjetja ter o njih razpravljamo z
zaposlenimi.
5. Poudarjanje prispevka zaposlenih za razvoj podjetja. Zaposleni so seznanjeni s svojim
prispevkom k razvoju in rasti podjetja, poudarimo tudi vpliv zaposlenih na uspešnost
podjetja.
6. Vzdrževanje prijateljskih medsebojnih odnosov. Skrbimo za vzdušje, rešujemo spore,
spodbujamo odkrit pogovor.
7. Uvedba pravila rednega podajanja zamisli in predlogov. Zaposlene spodbujamo k
novim zamislim in predlogom, ki jih tudi izpostavimo ter pohvalimo.
8. Izkazovanje zaupanja zaposlenim pri delu. Zmanjšamo nadzor nad delom, zaposlenim
dodelimo večje pristojnosti in odgovornosti.
9. Sprememba v načinu obravnavanja zaposlenih. Zaposlene obravnavamo kot celotne
osebnosti, ki imajo svoje lastnosti.
10. Uvedba prenosa znanja na zaposlene in učenje na delovnem mestu. Zaposlene
spodbujamo k pridobivanju novih znanj, prav tako spodbujamo izmenjavo izkušenj
med
sodelavci.
11. Vzdrževanje urejenega in mirnega delovnega mesta. Poskrbimo za primerno svetlobo
in toploto, vzdržujemo red, zmanjšamo odvečen hrup.
Glede na časovni vidik lahko izvajamo ukrepe tako, da (Mihalič 2007, str. 74):
-

dnevno: pohvalimo dosežke, prisluhnemo težavam, ponudimo pomoč, izmenjamo
mnenja, skupaj oblikujemo rešitve, prenašamo znanje na zaposlene, izražamo
podporo, rešujemo težave, navdušujemo;

-

tedensko: izpostavimo vpliv uspehov zaposlenih na uspeh podjetja, predstavljamo cilje
in pričakovanja, obveščamo zaposlene o novostih, skupaj načrtujemo, soglasno
oblikujemo odločitve, urejamo prostore;

-

mesečno: nedenarno nagradimo uspešnost zaposlenih, izpostavimo najboljše
zaposlene v posameznem mesecu, zaposlenim ponudimo dodatno pridobivanje novih
znanj in veščin, zaupamo nove pristojnosti;

-

letno: izmerimo stopnjo zadovoljstva zaposlenih, poglobljeno se pogovarjamo o
željah, načrtih in razvoju zaposlenih ter podjetja v prihodnosti, pripravimo seznam
novih ukrepov za večanje zadovoljstva zaposlenih.

Seveda pa se vedno lahko najdejo posamezniki, ki ne bodo nikoli zadovoljni s svojim delom.
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3.2 Uspešnost zaposlenega
Delovna uspešnost pomeni individualno ali skupinsko oceno delavcev, ki presegajo normalne
delovne okvire in rezultate dela (Merkač Skok 2005, str. 206). Kaplan in Norton (2000, str.
138) med kazalnike uspešnosti zaposlenih upoštevata med seboj več povezanih vidikov, ki jih
lahko povežemo v tri sklope:
-

zadovoljstvo zaposlenih,
ohranjanje zaposlenih v organizaciji,
produktivnost zaposlenih.

Zadovoljstvo zaposlenih je za organizacijo izredno pomembno in je osnovni pogoj za večjo
produktivnost, odzivnost, kakovost in širšo ponudbo storitev. Raziskave so pokazale, da imajo
zaposleni, ki so zadovoljni, tudi zadovoljne stranke. Višjo raven zadovoljstva strank lahko
torej dosežemo, če strankam strežejo zadovoljni zaposleni.
Ohranjanje zaposlenih: v organizaciji dolgoročno vlagajo v svoje zaposlene, kar pomeni, da
vsi neželeni odhodi pomenijo izgubo intelektualnega kapitala. Zvesti zaposleni, ki v
organizaciji ostanejo dolgoročno, ohranjajo vrednote organizacije, poznajo njene procese in
bolj poznajo tudi potrebe strank. V podjetju naj torej poskušajo zadržati tiste zaposlene, za
katere obstaja dolgoročen interes (ibid., str. 139).
Produktivnost zaposlenih je kazalnik za merjenje učinka povečanja usposobljenosti
zaposlenih ter njihovih inovacij, izboljševanje notranjih procesov in zadovoljstva strank. Cilj
je povezati rezultat, ki so ga dosegli zaposleni, s številom zaposlenih (ibid., str. 140).

3.3 Uspešnost podjetja kot posledica zadovoljstva zaposlenih
V praksi se je izkazalo, da je poslovna uspešnost soodvisna od stopnje usklajenosti temeljnih
proizvodnih dejavnikov, kot so kadri, tehnologija in organizacija. Že pred nekaj desetletji so v
svetu zaznali tesno povezanost med uspehom organizacije in človeškimi viri. Tega se pri nas
organizacije še vedno ne zavedajo dovolj, zato ne izkoriščajo v zadostni meri talentov in
sposobnosti zaposlenih, ki so jim na voljo. To se kaže pri rezultatih organizacije in
navsezadnje povzroča samo nezadovoljstvo zaposlenih.
Zaposleni so najpomembnejši del vsakega podjetja. Brez njih podjetje ne bi moglo delovati,
imajo pa tudi najdragocenejši del premoženja organizacije – to je znanje. Najpomembneje je,
da direktorji organizacije poznajo lastnosti, razmišljanje, občutenje in vedenje posameznikov,
da jih lahko razmestijo na ustrezna delovna mesta in jih usmerjajo k doseganju ciljev podjetja
(Rozman 2000, str. 64).
Delovna uspešnost zaposlenih je odvisna od njihovega znanja, sposobnosti in motivacije. Le
zaposleni, ki so ustrezno motivirani in usposobljeni, se vzpenjajo po lestvici lastnega razvoja
in na učinkovit način dosegajo pričakovane rezultate (Marzel 2000, str. 349).
Zaposleni so izredno pomemben komunikacijski kanal in bistveno prispevajo k tržni
uspešnosti organizacije. Uporabnik (kupec) bistvene informacije o organizaciji pridobiva
preko interakcije z njenimi zaposlenimi. Zaposleni, ki se vedejo tržno, ustvarjajo visoko
dodano vrednost. V razvojnem oddelku ustvarjajo ideje, ki pripomorejo k tržni uspešnosti. V
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nabavi iščejo izdelke, ki bodo na trgu uspešni. V finančnem oddelku podpirajo aktivnosti, ki
so tržno usmerjene (Kainoto 2006).
Ferfila et al. (2004) v svoji knjigi navajajo, da se z globalizacijo pojavlja vse več zahtev po
učinkovitem delovanju uprave z zniževanjem stroškov in zviševanjem kvalitete storitev.
Klasičnim vrednotam javne uprave, kot so javni interes, zakonitost, nevtralnost, odgovornost,
pristojnost in poštenost, bo potrebno dodati pojme uspešnosti, učinkovitosti, ekonomičnosti in
prilagodljivosti. Upravni sistem je namreč le del družbenega sistema, katerega naraščajoča
kompleksnost ob vzporednem naraščanju obsega javnega sektorja in s tem naraščajoče
potrebe po koordinaciji, naraščajoče participacije, decentralizacije in zmanjševanja sredstev
narekuje povečanje zlasti učinkovitosti in fleksibilnosti. Ob razvoju in pospeševalni funkciji
uprave za celoten družbeni sistem mora javna uprava še posebej aktivno predstavljati vzor
stalnega razvoja in pomeniti spodbudo.
Sistem javnih uslužbencev je gotovo eden najpomembnejših delov javne uprave. Delovanje
uprave je odvisno predvsem od ljudi, ki so v njej zaposleni in ki opravljajo upravne naloge in
spremljajoče dejavnosti. O uspešnem, učinkovitem in odgovornem delovanju uprave lahko
torej govorimo le ob čim večji harmoniji delovanja posameznika in upravne organizacije, v
kateri je posameznik zaposlen. Da bi mogla zadostiti tem zahtevam, se mora uprava
spremeniti iz webrovske birokratske organizacije v sodobno, podjetniško organizacijo
(Brezovšek, Haček 2007, str. 703).

3.4 Nezadovoljstvo zaposlenih pri delu
Rezultati različnih raziskav kažejo, da zaposleni kaj hitro postanejo nezadovoljni. Danes je
posameznik veliko hitreje nezadovoljen kot kdajkoli prej, posledično pa postane tudi veliko
težje in počasneje zadovoljen. Vzrok je v tem, da pričakovanja zaposlenih postajajo vedno
višja, kar je seveda tudi prav. Zaposleni pričakujejo višje plače, pravičen sistem nagrajevanja
in pohval, več informacij, želijo pa tudi zagotovljeno (stalno) delovno mesto.
Tavčar (2003) opozarja, kako pomembno je, da podjetja ugotovijo, zakaj so delavci
nezadovoljni. V slovenskih podjetjih največkrat povzročijo nezadovoljstvo:
-

plače,
premalo informacij,
slab sistem nagrajevanja,
premalo pohval nadrejenih.

Na prvi pogled se zdi zelo enostavno, saj bi problem hitro rešili s povečanjem plače, boljšim
pravilnikom in internim časopisom. Vendar zadeva ni tako enostavna. Vsi zaposleni (vključno
z menedžmentom) se morajo zavedati, katere potrebe zadovoljuje delavec zato, ker je
zaposlen v podjetju. Edini cilj namreč ni le plača. Delavec zato, ker je zaposlen:
- preživi sebe in družino (potreba po preživetju in pripadnosti),
- ima dobre odnose s sodelavci (potreba po pripadnosti),
- strokovno ali hierarhično napreduje (potreba po moči in priznanju),
- prispeva k izboljšavi kvalitete dela ali zamenja delo (potreba po svobodi).
Zaradi nezadovoljstva zaposlenih pri opravljanju dela lahko prihaja v podjetjih do nezaželenih
posledic:
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Manjša delovna uspešnost. Zadovoljstvo in delovna uspešnost sta povezana, vendar je stopnja
povezanosti odvisna od zaposlenih in tudi od delovnega okolja. Zadovoljen delavec je precej
bolj dovzeten za motivatorje, s katerimi ga spodbujamo k delu, vendar pa ni nujno, da je
zadovoljen delavec pri svojem delu tudi uspešen. Za uspešnost je namreč poleg motiviranosti
potrebno zagotoviti še potrebno znanje in sposobnost posameznika. Organizacije morajo torej
posvečati pozornost znanju in sposobnostim zaposlenih, to pa dosežejo z dobrim izborom
zaposlenih pri zaposlovanju in njihovim izobraževanjem, hkrati pa morajo težiti k višji stopnji
motiviranosti zaposlenih (Lipičnik 1997, str. 154).
Odsotnost z dela (absentizem). Raziskave so pokazale, da nezadovoljni večkrat izostajajo z
dela kot zadovoljni zaposleni. Če je zaposleni z delom nezadovoljen, bo vsak izgovor dober,
da se mu izogne. Oblika odsotnosti z dela so tudi pozni prihodi na delo (Davis, Newstorm
1989, str. 182–183).
Fluktuacija delavcev. Delavci, ki so zadovoljni pri delu, bodo v manjši meri zapuščali
delovno mesto in iskali zaposlitev drugje. Hkrati pa velja tudi, da imajo podjetja, kjer je
stopnja zadovoljstva zaposlenih pri delu nižja, običajno večjo stopnjo fluktuacije zaposlenih
(ibid., str. 181–182).
Finančni rezultati. (Ne)zadovoljstvo ob vseh ostalih posledicah vpliva končno tudi na
finančne rezultate organizacije.
Edina prava pot k tistemu, kar toliko podjetij in menedžerjev pogreša pri svojih ljudeh, je
usklajeno povezovanje prizadevanj v obeh dimenzijah: preprečevanje nezadovoljstva je treba
nujno dopolniti in nadgraditi s spodbujanjem tistega, kar prispeva k visoki zavzetosti in
delovni morali zaposlenih. To se lahko zgodi samo takrat, ko podjetje (in menedžment)
prepozna past preveč poenostavljenega vzročno posledičnega razumevanja čustvenih dimenzij
odnosa zaposlenih do podjetja. Ko pa se zgodi, lahko za sabo potegne marsikaj in vodi do
silovitih in močnih dosežkov. Torej odpravljanje vzrokov za nezadovoljstvo samo po sebi ne
sproži zadovoljstva (Ipsos 2006).
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4 PREDSTAVITEV JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE
DEJAVNOSTI (JSKD)
4.1 Zgodovina
Pred ustanovitvijo sklada so za ljubiteljsko, društveno kulturo skrbele zveze kulturnih društev
na občinski ravni. Nastalo je preko dvesto manjših občin, proces delitvenih bilanc in
pristojnosti pa je močno ogrozil obstoj specifične mreže ljubiteljske kulture na Slovenskem.
Država se je zato odločila za zaščito društvene kulture in uvedla Zakon o Skladu Republike
Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), ki je bil v Državnem
zboru sprejet konec leta 1995. Na ta način se je pričela preobrazba znotraj mreže ljubiteljske
kulture na Slovenskem, saj je del skrbi za ljubiteljsko (društveno) kulturno dejavnost, ki je
bila pred tem v izključni domeni civilno-družbene sfere (Zveze kulturnih društev1) in lokalnih
skupnosti, prevzela država. Sklad je bil tako ustanovljen z zakonom leta 1996 kot Sklad RS za
ljubiteljske kulturne dejavnosti, od leta 2000 se imenuje Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti. Od leta 2010 deluje po novem zakonu o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti.
Ustanovitelj je v aktu o ustanovitvi skladu določil osnovni namen – to je »zagotavljanje
strokovne in organizacijske podpore za razvoj ljubiteljskih kulturnih dejavnosti«, poleg tega
pa lahko za lokalne skupnosti prevzame tudi »naloge pri podpiranju in organizaciji vseh
drugih kulturnih dejavnosti in prireditev«. S skladom je bila postavljena pomembna kulturna
mreža, ki pokriva celotno ozemlje Slovenije, sega pa tudi v zamejstvo in mednarodni prostor.
Večina programov in projektov različnih zvrsti in zahtevnosti je namenjenih prostočasnim
kulturnim dejavnostim, hkrati pa 59 območnih izpostav sklada s kulturnim posredništvom
omogoča dostop do pomembnejših kulturno-umetniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih
središč. Sklad je član regionalne kulturne povezave dežel srednje in jugovzhodne Evrope
EcuCo (www.european.culture.organisation.com), evropske interne mreže prostočasnih
kulturnih organizacij ENVAA (www.envaa.org) in evropske mreže za ljubiteljske kulturne
dejavnosti AMATEO (www.amateo.info) (Teršar 2012, str. 82–83).
Danes sklad deluje kot paradržavna organizacija z javnimi pooblastili in sodi v sklop javne
uprave, ki jo sestavljajo še državna uprava, druge paradržavne organizacije in uprave
samoupravnih lokalnih skupnosti.

4.2 Vizija in cilji
Vizija
Ljubiteljske dejavnosti v kulturi bodo v Sloveniji dobro razvite in sistemsko učinkovito
pokrite. JSKD bo imel splošno priznan status avtoritete na tem področju.
JSKD se bo v okviru zakonskih pooblastil in v partnerskem razmerju z vsemi, ki delujejo in
izvajajo kulturne programe ljubiteljske kulture, osredotočil na razvijanje mreže nosilcev
1

Zveza kulturnih društev obstaja še danes v sferi civilne družbe in poskuša redefinirati svojo vlogo povezovalke
kulturnih društev.
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dejavnosti, torej kulturnih društev in njihovih zvez ter posameznikov v sistemsko trdno
povezano kulturno skupnost.
JSKD bo nadgrajeval in na novo sklepal partnerske sporazume z vidnejšimi nosilci civilne
družbe, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo in njenimi vrednotami. Zavzemal se bo za
izboljšanje zakonskih izhodišč na polju ljubiteljske kulture.
JSKD bo deloval kot samozavesten, upoštevan in prepoznaven sogovornik. Svoje poslanstvo
bo uresničeval načrtno in osredotočeno, kakovost njegovega dela pa bodo dokazovali opazni
napredki v ljubiteljskih dejavnostih.
Splošna javnost bo priznavala pomen množičnosti in kakovosti ljubiteljskih dejavnosti v
kulturi in poznala vlogo JSKD pri izkoriščanju potenciala teh dejavnosti.
Uporabniki bodo v JSKD videli pomembnega sogovornika, ki razume njihove potrebe, jih
podpira in promovira. Zaupali mu bodo, ker bo dostopno organiziran in jim bo zagotavljal
zanesljive in kakovostne storitve.
Lokalne skupnosti bodo v JSKD videle kakovostnega partnerja, ki jim pomaga zagotoviti
kakovostno kulturno ponudbo. Prepoznale ga bodo kot kompetentnega strokovnega partnerja,
ki jih zna podpreti pri zasnovi, pripravi in izvedbi programov.
Kulturna stroka bo JSKD priznavala status oblikovalcev nespornih strokovnih standardov.
Videla ga bo kot potrebno in pomembno ustanovo, ki v svoje delo redno vključuje
strokovnjake z različnih področij in ki tradicionalno skrbi za razvoj področij brez formalnih
nacionalnih programov oziroma standardov.
Država bo prepoznala pomen ljubiteljske kulture kot dejavnosti v nacionalnem interesu.
JSKD bo na tem področju sprejemala kot referenčnega partnerja, ki opravlja pomembne in
dragocene naloge. V njem bo videla mrežo, ki z dobrimi rezultati povezuje vire in potenciale
na vseh treh ravneh – državni, lokalni in ustvarjalni.
Cilji
Strateški cilji do leta 2020:
1. V širši javnosti, med uporabniki in partnerji postati prepoznana, nacionalno
pomembna organizacija.
2. Doseči, da bodo vsi zaposleni poznali poslanstvo, vizijo in strateške cilje sklada in da
bodo imeli razvite, zapisane in usklajene osebne cilje.
3. Ob stabilnem financiranju izvajati večletne programske ali projektne razpise za
programe ljubiteljskih društev v kulturi na nacionalni in lokalni ravni. Doseči redno
sofinanciranje vseh lokalnih skupnosti in prevzeti vlogo dodeljevalca finančnih
sredstev lokalnih proračunov mestnih občin za ljubiteljska kulturna društva.
4. Postaviti optimizirano organizacijsko strukturo, posodobljeno sistematizacijo in
usklajeno delovanje na vseh ravneh mreže.
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5. Vzpostaviti študijski center in javno digitalno platformo strokovnih gradiv na področju
ljubiteljskih dejavnosti in dopolniti specializirano knjižnico.
6. Doseči optimalno razmerje med programi JSKD, društev in njihovih zvez ter
posameznikov.
7. Doseči večjo vključenost mladih.
Programski cilji do leta 2020:
1. Uveljaviti nacionalne strokovne standarde v ljubiteljski kulturi.
2. Ohraniti obseg in dvigniti kakovost in prepoznavnost produkcije JSKD.
3. Povečati število projektov, ki povezujejo različne programske dejavnosti.
4. Oblikovati pristope in razviti projekte, ki bodo zagotovili povečevanje vključenosti
mladih.
5. Vzpostaviti sistematično in učinkovito izobraževanje.
Skupni cilji vseh koordinacij nacionalne mreže do leta 2020:
1. Formalizirati, optimizirati in uveljaviti organizacijsko krepitev regijske ravni.
2. Uveljaviti enotne strokovne standarde na ravni vseh regijskih koordinacij.
3. Ohraniti obseg ter dvigniti kakovost in prepoznavnost regijskega programa.
4. Prek regijskih študijskih centrov oblikovati projekte, ki bodo zagotovili povečevanje
vključenosti mladih in utrdili prepoznavnost izobraževanj JSKD.
Splošni operativni cilji:
1. Optimizirati izvajanje programov skozi implementacijo regijske ravni, kot je določena
v aktu o ustanovitvi, in formalno umestiti študijski center v organizacijsko strukturo.
2. Optimizirati poslovanje in delovne procese ter izboljšati notranjo komunikacijo.
3. Izboljšati pridobivanje neproračunskih sredstev in sredstev EU.2

2

Povzeto po: Strateški	
  načrt	
  Javnega	
  sklada	
  Republike	
  Slovenije	
  za	
  obdobje	
  2015–2020.
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4.3 Organizacijska struktura
Kot določa akt o ustanovitvi, ima Javni sklad RS za kulturne dejavnosti dva organa, nadzorni
svet in enočlansko upravo – direktorja. JSKD opravlja svoje naloge s strokovno službo na
sedežu sklada v Ljubljani in z 59 izpostavami v vseh večjih urbanih središčih v Sloveniji.
Izpostave so od ustanovitve pa do leta 2006 nastajale postopoma. Kot zadnja je bila
vzpostavljena Območna izpostava Ljubljana. Takšna mrežna organiziranost omogoča
večsmerno interakcijo preko društev in lokalnih skupnosti do območnih izpostav.
Sklad ima strokovno službo, ki opravlja strokovne, organizacijske, finančne, administrativne
in tehnične naloge.
Strokovne podlage za odločanje direktorja pri izvedbi javnih razpisov in pozivov za
sofinanciranje in pripravi programa sklada na nacionalni ravni pripravljajo strokovnoprogramske komisije za glasbeno, gledališko in lutkovno, likovno, folklorno in etno, filmsko,
plesno, literarno in večzvrstno dejavnost ter investicije.
Na območnih izpostavah so na predlog občin imenovani sveti območnih izpostav, ki dajejo
predloge in pobude v zvezi z delom izpostav. Slika 2 prikazuje organizacijsko strukturo
organizacije.
Slika 2: Organizacijska struktura JSKD

Vir: JSKD
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Kot posebna organizacijska oblika so se izoblikovale medobmočne koordinacije (vseh je
deset), ki povezujejo območne izpostave določene regije (Slika 3).
Slika 3: JSKD je mreža desetih koordinacijskih grozdov po Sloveniji.

Vir: JSKD

Sklad organizira in posreduje kulturne prireditve, pripravlja seminarje, delavnice, tečaje,
kolonije, izdaja strokovne revije in druge publikacije, na podlagi javnih razpisov in pozivov
sofinancira kulturne projekte, manjše investicije v prostore in opremo, strokovno in
organizacijsko podpira dejavnost kulturnih društev in njihovih zvez ter podeljuje priznanja za
izjemne dosežke in dolgoletno kulturno delo. Sklad pripravlja programe in projekte na
naslednjih kulturnih področjih: zborovska in instrumentalna glasba, gledališče in lutke,
folklorni programi, likovni programi (kiparstvo, slikarstvo, keramika, fotografija), film in
video, sodobni ples, literatura, založništvo.
Dolgoročni cilji sklada so ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, skladen in uravnotežen razvoj kulturnih dejavnosti, izboljšanje pogojev za
dostopnost kulturnih vsebin, spodbujanje lastne ustvarjalnosti ljubiteljskih kulturnih društev,
spodbujanje povezovanja med različnimi akterji na področju ljubiteljske kulture, produkcija
kulturnih dejavnosti in kulturno posredništvo, dostopnost kulturnih vsebin in dodatnih
izobraževalnih oblik na vseh področjih kulturnega ustvarjanja, spodbujanje mednarodnega
sodelovanja. Že od začetka je bila prisotna dilema, kako urediti pravi status te paradržavne
ustanove. Rešitev se je pokazala s predlogom zakona o javnih agencijah kot institucijah z
javnim pooblastilom, ki med drugim »urejajo pravna razmerja ali opravljajo razvojne
analitične in strokovne naloge na določenem področju«.
Vloga države na tem področju izhaja iz predpostavke, da ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
kolikor so v nacionalnem interesu, ni mogoče v celoti prepustiti oz. zagotavljati le v
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odvisnosti od posameznih lokalnih skupnosti. Zato je bilo treba poiskati takšno obliko
organiziranosti države na tem področju, ki bo ohranjala spontanost, svobodo in neposrednost
ljubiteljskega delovanja v kulturi in hkrati zagotavljala stabilno podporo različnim nosilcem te
dejavnosti.
Zaradi distance do kulturnih vsebin je država s tem zakonom na javni sklad prenesla izvajanje
tistih del nacionalnega kulturnega programa, ki zadevajo ljubiteljske kulturne dejavnosti. S
tem se je ohranilo avtonomno oblikovanje predlogov programa s tega področja, distribucija
proračunskih sredstev in izvajanje dogovorjenih programov (Teršar 2012, str. 84–86).

4.4 Področja dejavnosti
Glavni področji delovanja sklada sta:
1. Upravljati in razpolagati s premoženjem in finančnimi sredstvi, s katerimi ustanovitelj
zagotavlja sofinanciranje projektov in programov na področju dela sklada. Pri tem so
pomembne naloge tudi analiza stanja na področju dejavnosti sklada, financiranje
projektov in programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s pomočjo javnih razpisov
ter prenos in porazdelitev nepovratnih sredstev državnega proračuna in proračuna
lokalnih skupnosti na podlagi sklenjenih pogodb z izvajalci teh programov ter nadzor
nad porabo javnih sredstev.
2. Nuditi strokovno in organizacijsko podporo za razvoj ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti. Kot osrednja slovenska izvajalska organizacija mora JSKD skrbeti za
skladen in kakovosten razvoj ljubiteljske kulture na vseh območjih Slovenije. Za ta
namen mora:
-

zagotoviti strokovno-organizacijsko pomoč kulturnim društvom oz. njihovim zvezam,
skupinam in posameznikom pri izvajanju kulturnih dejavnosti,

-

na območju izpostav zagotoviti pomoč lokalnim skupnostim pri zagotavljanju pogojev
za izvedbo programov,

-

zvezam kulturnih društev, ki opravljajo skupne naloge za svoje članice, zagotoviti
administrativno-strokovno pomoč,

-

načrtovati in izvajati sodelovanje s sorodnimi tujimi organizacijami,

-

skrbeti za izobraževalne programe s svojega področja,

-

promovirati dosežke ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in posredovati kulturno
produkcijo,

-

podeljevati priznanja za uspešno delo v ljubiteljski kulturi,

-

izdajati publikacije s svojega delovnega področja,

-

izvajati naloge na podlagi pogodb z lokalnimi skupnostmi,
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-

javnost seznanjati z rednimi objavami prireditev v sredstvih javnega obveščanja in
informacijami o svojem delu,

- opravljati druge naloge s svojega delovnega področja.
V nadaljevanju opredeljujemo še temeljne naloge posameznih območnih izpostav, ki so
skladne z določbami zakona in opredeljujejo naloge sklada, ter akta o ustanovitvi javnega
sklada (določba 11. člena pravilnika o notranji organizaciji javnega sklada):
-

Območna izpostava sklada izvaja nacionalni kulturni program v delu, ki pokriva
ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju izpostave.

-

Oblikuje mnenje k programom in finančnim načrtom sklada, ki zadevajo njihovo
območje.

-

Pripravlja in izvaja program in finančni načrt območne izpostave.

-

Po pooblastilu direktorja sklepa pogodbe z izvajalci o financiranju programov in
projektov, ki presegajo lokalni pomen.

-

Nadzira porabo javnih sredstev izvajalcev s svojega območja.

-

Zagotavlja strokovno, organizacijsko in administrativno pomoč kulturnim društvom in
njihovim zvezam, skupinam in posameznikom pri izvajanju njihovih ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti.

-

Načrtuje in izvaja izobraževalne programe.

-

Promovira in posreduje kulturno produkcijo, načrtuje in izvaja prireditve.

-

Pripravlja in izdaja publikacije.

-

Usklajuje programe društev in posameznikov z nacionalnim programom
mednarodnega sodelovanja in izvaja sodelovanje na mednarodnem področju.

-

Po pogodbi z lokalnimi skupnostmi načrtuje, oblikuje, usklajuje in izvaja program in
finančni načrt ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na lokalni ravni.
Po pogodbi z lokalnimi skupnostmi opravlja druge naloge s področja kulturnih
dejavnosti (Poročilo o izvedbi ankete na območnih izpostavah Javnega sklada za
kulturne dejavnosti 2006, str. 5–7).
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4.5 Financiranje
Za poslovni in finančni načrt javnega sklada, ki obsega programe območnih izpostav,
medobmočnih koordinacij in centralne službe, je odgovoren direktor javnega sklada, na
njegov predlog pa ga sprejme Nadzorni svet javnega sklada (Pihlar 2006, str. 7).
Naloga območne izpostave in njenega sveta je, da za svoje področje pripravi predlog
programa in finančnega načrta in oblikuje mnenje k skupnemu programu ob finančnem načrtu
v delu, ki ga izvaja javni sklad kot celota na območju posamezne izpostave. Za pripravo
predloga programa in finančnega načrta območne izpostave je odgovoren vodja območne
izpostave, obravnava in oblikovanje predhodnega mnenja pa sta v pristojnosti sveta območne
izpostave. Vodja potem predlog programa izpostave posreduje direktorju javnega sklada v
nadaljnjo obravnavo (ibid, str. 8).
Financiranje poteka iz različnih virov:
1. državnega proračuna (plače zaposlenih, splošni materialni stroški, del programa),
2. proračunov lokalnih skupnosti (del programa),
3.

lastnih prihodkov od vstopnin, prodaje publikacij, sponzorskih in donatorskih
sredstev (del programa).

Sklad večino programskih sredstev namenja izpeljavi programov izpostav in državnim
programom, s čimer jasno kaže na svojo izvajalsko funkcijo in šele v sekundarni vlogi na
funkcijo fundacije (kapitalska funkcija), ko na podlagi javnega razpisa razdeljuje sredstva za
kulturne programe. Finančne in splošne pogoje poslovanja mu v skladu z zakonodajo (zakon
o javnem interesu na področju kulture, zakoni o izvrševanju proračuna) določa država prek
ministrstva za kulturo, in sicer z internimi navodili in odobravanjem obsega razpoložljivih
programskih in obratovalnih sredstev, pogojev za izvedbo in samih meril javnih razpisov
sklada (Teršar 2012, str. 87).
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5 RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH NA
JAVNEM SKLADU RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
5.1 Opredelitev raziskave
Ker so zadovoljni zaposleni največja vrednota vsake organizacije, smo si zadali nalogo
raziskati stanje na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti. To področje v organizaciji doslej
ni bilo raziskano, zato nam je bilo še toliko bolj zanimivo. Našo raziskavo uvrščamo med
presečne raziskave, ker smo podatke pridobili na podlagi enkratne analize obstoječega stanja,
in sicer s pomočjo anketnega vprašalnika.
Zbiranje podatkov smo izvedli aprila 2015 na vzorcu 36 zaposlenih po vseh regijskih
koordinacijah organizacije.

5.2 Cilji raziskave
Osnovni namen naše raziskave je bil pridobiti aktualne informacije, ki jih s pomočjo teorije ni
mogoče. V okviru empiričnega dela smo si zadali naslednje cilje:
-

seznaniti se s ključnimi problemi, ki se pojavljajo v delovnih procesih v okviru
zadovoljstva zaposlenih, in to z analizo stanja in dela na JSKD;

-

doseči hitrejše in uspešnejše prilagajanje organizacije z dislociranimi enotami (59
območnih izpostav po vsej Sloveniji) okolju in uporabnikom;

-

poudariti tista kritična področja delovnega zadovoljstva, ki bi jim morala organizacija
posvetiti več pozornosti v prihodnosti;

-

pomagati vnesti dejavnike zadovoljstva, ki bi bili potrebni, da bi bilo delo zaposlenim
privlačno in bi jim dajalo trajno zadovoljstvo.

5.3 Hipoteze raziskave
V okviru raziskave magistrskega dela smo preverjali naslednje hipoteze:
H 1: Zadovoljstvo z delom na JSKD se po posameznih regijskih koordinacijah ne
razlikuje.
H 2: Več kot 50 % anketirancev je zadovoljnih z odnosom s svojo neposredno nadrejeno
osebo.
H 3: Zaposleni v regijskih koordinacijah po Sloveniji so enako zadovoljni s
samostojnostjo pri delu.
H 4: Najpogostejši vzrok za nezadovoljstvo zaposlenih je težek dostop do informacij.
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5.4 Metode dela in potek raziskave
Temelj raziskave je vsebinska podlaga, ki smo jo predstavili v prvem delu magistrskega dela s
pomočjo kvalitativnih metod (teorijo smo povzeli iz slovenske in tuje literature in virov).
Uporabili smo primarne in sekundarne vire. Poglobljenemu proučevanju zadovoljstva
zaposlenih, njegovih dejavnikov, merjenju ter njegovih posledic, kar je zapisano v treh
poglavjih, je v četrtem sledila predstavitev obravnavane organizacije, pri kateri smo si
pomagali tudi z njenim internim gradivom.
Raziskava je kvantitativna, saj smo z njo pridobili merljive podatke. Za izvedbo raziskave
smo se z organizacijo predhodno dogovorili.
Raziskava je temeljila na merjenju v omejenem časovnem intervalu, in sicer od začetka do
konca aprila, zato je bila presečna študija. Uporabili smo metodo spletnega anketiranja.
Vprašalnik je bil oblikovan na elektronski način zaradi lažje distribucije in obdelave povratnih
informacij. S slednjim načinom smo pridobili 36 relevantnih odgovorov. Zbrane podatke smo
obdelali s programom Excel.
Razlogi za nesodelovanje so lahko odsotnost delavcev med raziskavo, nezanimiva tematika,
nezaupanje (zaposleni niso želeli izdati svojih podatkov) …

5.5 Rezultati in analiza rezultatov anketnega vprašalnika
Rezultati, prikazani v nadaljevanju magistrskega dela, izhajajo iz spletno zasnovanega
anketnega vprašalnika. Poslan je bil na 62 elektronskih naslovov, prejeli pa smo 36
odgovorov (58 %). Te smo analizirali.
Spletni anketni vprašalnik zaprtega tipa je bil oblikovan (glej prilogo) v posebej zato
namenjenem računalniškemu programu Google Forms, ki je omogočal enostavno reševanje
(označevanje odgovorov). Povezava do spletnega vprašalnika je bila posredovana po
elektronski pošti vodjem območnih izpostav v desetih regijskih koordinacijah po Sloveniji.
Vprašalnik smo razdelili na šest vsebinskih poglavij. V prvem smo pridobili osnovne podatke
o anketirancu. Preverjali smo spol, delovno dobo, starost in regijsko koordinacijo izvajanja
programov posameznega zaposlenega. Ti dejavniki so nas zanimali predvsem zaradi lažjih
ugotavljanj razlik o njihovem zadovoljstvu ter s tem preverjanj zastavljenih hipotez. V
drugem poglavju so nas zanimala splošna vprašanja o zadovoljstvu zaposlenih v organizaciji.
Tretje poglavje se je nanašalo na delovno okolje, četrto na delo in naloge v organizaciji, peto
na možnost razvoja kariere zaposlenih, šesto pa na informiranost v organizaciji. Kot zadnje
nas je zanimalo splošno zadovoljstvo zaposlenih, zato smo dodali sedmo poglavje, kjer smo s
slikovno pomočjo nanizali obraze zadovoljstva.
Pridobljeni podatki so v nadaljevanju predstavljeni na tabelaričen in grafičen način, in sicer v
dveh sklopih. Najprej smo analizirali rezultate splošnih vprašanj, nato še rezultate specifičnih
vprašanj, ki se nanašajo na naše hipoteze, torej dejavnike zadovoljstva na ravni proučevane
organizacije.
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5.5.1 Rezultati raziskave splošnih vprašanj
Osnovni parametri o anketirancih so pomembni zato, ker smo iskali odgovore na vprašanja,
ali se potrebe za zvišanje zadovoljstva zaposlenih v posameznih enotah razlikujejo.
Graf 1: Spolna pripadnost anketirancev
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Iz prvega grafa je razvidno, da so med anketiranci prevladovale ženske. Sodelovalo je namreč
7 moških, kar predstavlja 19,4 %, in 29 žensk, kar predstavlja 80,6 % vseh anketiranih.
Naslednji graf prikazuje delovno dobo anketirancev v organizaciji.
Graf 2: Delovna doba v organizaciji
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Največ anketirancev ima več kot 16 let dobe v organizaciji, precej manj tisti s 6–15 let
delovne dobe ter najmanj tisti s 5 let in manj delovne dobe.
Starost anketirancev predstavlja graf 3.

Graf 3: Starost anketirancev
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Starostni prerez zaposlenih, ki so izpolnjevali vprašalnik, pokaže, da so najbolj zastopani tisti,
ki so stari nad 51 let z 41,7 %, sledi starostna skupina od 41 do 50 let z 38,9 %, nato starostna
skupina med 31 in 40 leti s 6 % ter skupina pod 30 let z 2,8 %.
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Četrti graf prikazuje odstotek udeležbe anketirancev po posameznih regijskih koordinacijah.
Graf 4: Odstotek anketirancev po regijskih koordinacijah
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Iz grafa lahko razvidimo, da so največ anket prispevali zaposleni z mariborske in koroške
regijske koordinacije s 17 %, takoj za njimi so zaposleni s koordinacije Dolenjske, Bele
krajine in Posavja s 14 %. Z 11 % jim sledi koordinacija Severna Primorska, Južna Primorska
ter Osrednja Slovenija. Celjska regijska koordinacija je udeležena z 8 %, z nekaj manj
odstotki ptujska regijska koordinacija (5 %), le s 3 % pa koordinaciji Pomurje in Gorenjska.

5.5.2 Rezultati raziskave specifičnih vprašanj na ravni proučevane organizacije
Z vprašalnikom zaprtega tipa, ki so ga zaposleni prejeli v spletni obliki (poslanim 62
naslovom), smo s petstopenjsko lestvico preverjali zadovoljstvo zaposlenih. Anketirani so
izbirali med možnimi odgovori:
-

1. sploh se ne strinjam,
2. bolj se ne strinjam kot strinjam,
3. ne morem se odločiti,
4. bolj se strinjam kot ne strinjam,
5. povsem se strinjam.

Da bi hipoteze lažje testirali, smo postavili konkretnejši vprašalnik, ki smo ga razčlenili. V
nadaljevanju predstavljamo ugotovitve stanja zadovoljstva zaposlenih na JSKD po
posameznih vsebinskih poglavjih.
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Rezultati prvega poglavja: O ORGANIZACIJI
S prvim vsebinskim delom vprašalnika smo s splošnimi vprašanji o organizaciji želeli od
anketirancev pridobiti informacije o njihovem zadovoljstvu z delom, odnosi, s sodelovanjem
... Zastavili smo pet trditev, ob njih pa so zaposleni označili številko od 1 do 5, pri čemer so
izrazili stopnjo strinjanja. 1 je pomenila, da se zaposleni s trditvijo sploh ne strinja, 5 pa, da se
z dano trditvijo popolnoma strinja. Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli (Tabela 3).
Tabela 3: Rezultati poglavja: O organizaciji

O ORGANIZACIJI	
  

1 - Sploh se
ne strinjam

2 - Bolj se
ne
strinjam,
kot
strinjam

3 - Ne
morem se
odločiti

4 - Bolj se
strinjam,
kot ne
strinjam

5Povsem se
strinjam

Z zaposlitvijo na JSKD sem
zadovoljen/na.

0

1

5

17

13

S svojim delom prispevam k
uspešnosti organizacije.

0

1

2

4

29

Odnosi med vsemi zaposlenimi
na JSKD so dobri.

1

2

6

16

10

Posamezne regijske
koordinacije dobro sodelujejo.

1

2

9

16

8

Z delom vodstva sem
zadovoljen/na.

0

6

8

12

10

S trditvijo »Z zaposlitvijo na JSKD sem zadovoljen/na« se je največ, kar 17 zaposlenih, bolj
strinjalo kot ne strinjalo. Povsem se je strinjalo 13 anketiranih, pet se jih ni moglo odločiti, le
eden pa se je s trditvijo bolj ne strinjal kot strinjal.
Ker smo na tem mestu preverjali prvo hipotezo, ki se glasi »Zadovoljstvo z delom v JSKD se
po posameznih regijskih koordinacijah ne razlikuje«, smo potrebovali odgovore zaposlenih na
posameznih koordinacijah. Za ta namen smo oblikovali tabelo (Tabela 4), ki prikazuje, kako
so se posamezni zaposleni vsake regijske koordinacije strinjali s postavljeno trditvijo.
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Tabela 4: Rezultati odgovorov posameznih zaposlenih na trditev »Z delom na JSKD sem
zadovoljen⁄na«

Odgovori zaposlenih,
razdeljeni po regijskih
koordinacijah

Stopnja
strinjanja od 1
do 5 (1 - se sploh
ne strinjam, 5 se popolnoma
strinjam)

Odgovori zaposlenih,
razdeljeni po regijskih
koordinacijah

Stopnja
strinjanja od 1
do 5 (1 - se sploh
ne strinjam, 5 se popolnoma
strinjam)

koordinacija Celje

5

koordinacija Koroška

2

koordinacija Celje

4

koordinacija Maribor

5

koordinacija Celje

5

koordinacija Maribor

4

4

koordinacija Maribor

5

4

koordinacija Maribor

5

5

koordinacija Maribor

5

5

koordinacija Maribor

4

4

koordinacija Osrednja Slovenija

3

koordinacija Gorenjska

5

koordinacija Osrednja Slovenija

4

koordinacija Južna Primorska

5

koordinacija Osrednja Slovenija

4

koordinacija Južna Primorska

4

koordinacija Osrednja Slovenija

4

koordinacija Južna Primorska

3

koordinacija Pomurje

4

koordinacija Južna Primorska

3

koordinacija Ptuj

4

koordinacija Koroška

4

koordinacija Ptuj

3

koordinacija Koroška

5

koordinacija Severna Primorska

4

koordinacija Koroška

4

koordinacija Severna Primorska

5

koordinacija Koroška

5

koordinacija Severna Primorska

3

koordinacija Koroška

4

koordinacija Severna Primorska

4

koordinacija Dolenjska, Bela
krajina, Posavje
koordinacija Dolenjska, Bela
krajina, Posavje
koordinacija Dolenjska, Bela
krajina, Posavje
koordinacija Dolenjska, Bela
krajina, Posavje
koordinacija Dolenjska, Bela
krajina, Posavje

Tabela 4 nam prikazuje, kako so na trditev odgovarjali zaposleni po posameznih regijskih
koordinacijah. S celjske regijske koordinacije smo prejeli tri odgovore, in sicer sta se dva
zaposlena popolnoma strinjala s trditvijo, en zaposleni pa se je bolj strinjal kot ne strinjal. S
koordinacije Dolenjske, Bele krajine in Posavja smo prejeli pet odgovorov. Iz teh lahko
razberemo, da sta se dva zaposlena popolnoma strinjala s trditvijo, trije pa so se bolj strinjali
kot ne strinjali. Z gorenjske kooordinacije smo prejeli le en odgovor, in sicer se je zaposleni s
trditvijo popolnoma strinjal. Malo slabši rezultati so prišli z južnoprimorske koordinacije.
Izmed štirih prejetih odgovorov se je en zaposleni popolnoma strinjal s trditvijo, eden se je
bolj strinjal kot ne strinjal, dva pa se nista mogla odločiti. Zaposleni s koroške koordinacije so
podali pet odgovorov. Dva med njimi sta zadovoljna z zaposlitvijo na JSKD, torej se
popolnoma strinjata s trditvijo, trije zaposleni so malo manj zadovoljni, s trditvijo pa so se
bolj strinjali kot ne strinjali. Z osrednjeslovenske koordinacije smo prejeli povsem enake
odgovore. Odgovorili so nam trije zaposleni, ki so se s trditvijo bolj strinjali kot ne strinjali. Iz
pomurske koordinacije nam je odgovoril en zaposleni. S trditvijo se je bolj strinjal kot ne
strinjal. Dva odgovora smo prejeli iz Ptuja. En zaposleni se je s trditvijo popolnoma strinjal,
eden pa se je bolj strinjal kot ne strinjal. S severnoprimorske koordinacije smo prejeli štiri
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odgovore. S trditvijo se je popolnoma strinjal samo en zaposleni, medtem ko sta se dva bolj
strinjala kot ne strinjala. En zaposleni se ni mogel opredeliti.
Rezultati ne podpirajo naše prve hipoteze, da se zadovoljstvo z delom na JSKD po
posameznih regijskih koordinacijah ne razlikuje, zato jo ovržemo. Analiza vprašalnika kaže,
da so zaposleni na posameznih koordinacijah s svojim delom različno zadovoljni. Ker nismo
prejeli enakega števila odgovorov z vseh koordinacij, naša slika o zadovoljstvu ni povsem
realna. Vseeno menimo, da je rezultat zadovoljiv glede na to, da se val nezadovoljstva
zaposlenih v današnjem času v organizacijah močno povečuje. Razlog za takšno zadovoljstvo
tiči predvsem v tem, da zaposleni svoje naloge opravljajo sami od ideje do izvedbe, zato vsak
dan izvajajo raznolike delovne naloge, imajo stike z različnimi posamezniki in skupinami ter
tako možnost, da zastavljene cilje dosežejo po poteh, ki si jih začrtajo. Ocenjujemo, da bi bilo
potrebno to temo večkrat izpostaviti in o njej govoriti na srečanjih zaposlenih na vseh ravneh
in tako stopnjo zadovoljstva še dvigovati.
Z drugo trditvijo »S svojim delom prispevam k uspešnosti organizacije« se je kar 29
zaposlenih povsem strinjalo, štirje so se bolj strinjali kot ne strinjali, dva se nista mogla
odločiti, eden pa se je s trditvijo bolj ne strinjal kot strinjal.
Tretja trditev se je nanašala na odnose med zaposlenimi. Pri tej trditvi smo dobili malo slabše
rezultate. Samo 10 zaposlenih se je povsem strinjalo, da so odnosi dobri, 16 zaposlenih se je
bolj strinjalo kot ne strinjalo, šest se jih ni moglo odločiti, dva sta se bolj ne strinjala kot
strinjala. En zaposleni pa se s trditvijo sploh ni strinjal. Ob tem lahko razmišljamo o razlogih,
zakaj prihaja do slabih odnosov. Menimo, da je komunikacija v preučevani organizaciji velika
težava, ki sproža nezadovoljstvo. Potrebno bi bilo vzpostaviti več možnosti za krepitev
osebnih stikov na vseh ravneh.
Pri četrti trditvi, ki se je nanašala na medsebojno sodelovanje regijskih koordinacij, smo
prejeli dokaj slabe rezultate. En zaposleni se ni strinjal s trditvijo, dva anketirana sta se bolj ne
strinjala kot strinjala. Zanimiv je podatek, da se kar devet zaposlenih ni moglo odločiti, ali z
ostalimi koordinacijami dobro sodelujejo. 16 anketiranih se je s trditvijo bolj strinjalo kot ne
strinjalo, le osem pa se jih je povsem strinjalo. Menimo, da prihaja do nesoglasij pri
sodelovanju med koordinacijami. V organizaciji z dislociranimi enotami, kjer sodelovanje
poteka zgolj telefonsko in elektronsko, bi moral biti poudarek na odnosih še toliko večji.
Težava je v prešibki komunikaciji, in to na horizontalni ravni med dislociranimi enotami in
pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov med organizacijskimi ravnmi, zato bi bilo potrebno
uvesti ustrezne in dovolj pogoste komunikaciske kanale. Splošno znano dejstvo je, da je delo
uspešnejše v timih, kjer zaposleni sodelujejo, izmenjujejo znanja in izkušnje.
Peta trditev nam je podala rezultate o zadovoljstvu zaposlenih z delom vodstva. Kar 16
zaposlenih se je s trditvijo bolj strinjala kot ne strinjala, 10 zaposlenih je z vodstvom
zadovoljnih, torej se s trditvijo povsem strinjajo. Zopet pa se osem zaposlenih ni moglo
odločiti, ali se z dano trditvijo strinjajo ali ne. Šest anketiranih pa se je s trditvijo bolj ne
strinjalo kot strinjalo. Ob tem lahko razmišljamo, kateri so tisti vidiki in dejavniki, zaradi
katerih prihaja do nezadovoljstva z delom vodstva. Gotovo je ta podatek dober povod za
dodatno raziskavo.
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Rezultati drugega poglavja: DELOVNO OKOLJE
V drugem vsebinskem delu vprašalnika nas je zanimalo zadovoljstvo zaposlenih z delovnim
okoljem. Preverjali smo predvsem primernost in ustreznost delovnega okolja, delovni čas in
podobno. Postavljenih je bilo pet trditev, ob njih pa so zaposleni označili številko od 1 do 5,
pri čemer so izrazili stopnjo strinjanja. 1 je pomenila, da se zaposleni s trditvijo sploh ne
strinja, 5 pa, da se z dano trditvijo popolnoma strinja. Rezultati so v spodnji tabeli (Tabela 5).
Tabela 5: Rezultati drugega poglavja: Delovno okolje

DELOVNO OKOLJE

1 - Sploh
se ne
strinjam

2 - Bolj se
ne
strinjam
kot
strinjam

3 - Ne
morem se
odločiti

4 - Bolj se
strinjam
kot ne
strinjam

5Povsem se
strinjam

Delovni prostor je primeren.

2

1

6

7

19

Opremljenost delovnega
mesta je ustrezna.

2

3

7

5

19

Z delovnim časom sem
zadovoljen/na.

1

0

6

18

11

V delovnem okolju ne
zaznavam mobinga.

2

1

4

5

23

Z odnosi s svojimi
neposrednimi nadrejenimi
sem zadovoljen/na.

0

1

10

10

15

S prvo trditvijo drugega dela vprašanj smo zaposlene spraševali o primernosti delovnega
prostora. 19 zaposlenih se je povsem strinjalo s trditvijo, kar kaže na pozitivno naravnanost do
prostora, kjer delajo. Sedem anketiranih se je s trditvijo bolj strinjalo kot ne strinjalo, šest
anketiranih pa se ni moglo odločiti, ali je njihov delovni prostor primeren ali ne. S trditvijo se
je bolj ne strinjal kot strinjal en zaposleni, medtem ko se dva sploh nista strinjala.
19 anketiranih zaposlenih se je v drugem vprašanju povsem strinjalo s trditvijo, da je
opremljenost delovnega prosora ustrezna. Pet anketiranih zaposlenih se je s trditvijo bolj
strinjalo kot ne strinjalo, sedem se jih ni moglo odločiti, trije so se s trditvijo bolj ne strinjali
kot strinjali, dva pa sta menila, da opremljenost ni ustrezna, torej se s trditvijo sploh nista
strinjala.
V tretji trditvi smo spraševali zaposlene, ali so zadovoljni s svojim delovnim časom. En
zaposleni se ni strinjal s trditvijo, šest zaposlenih se ni moglo odločiti, ali se z dano trditvijo
strinja ali ne. Kar polovica zaposlenih je odgovorila, da se s trditvijo bolj strinjajo kot ne
strinjajo, 11 zaposlenih pa, da se s trditvijo povsem strinjajo. Relativno dobre rezultate
pripisujemo dejstvu, da v organizaciji velja urnik, po katerem morajo biti zaposleni na
delovnem mestu najkasneje ob osmi uri zjutraj.
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Četrta trditev nam poda rezultate o zaznavanju mobinga v delovnem okolju. Več kot polovica
anketiranih zaposlenih (23) je odgovorila, da se povsem strinja z dano trdtvijo, pet je takšnih,
ki se bolj strinjajo kot ne strinjajo. Štirje se niso mogli odločiti, ali zaznavajo mobing ali ne,
kar lahko pripisujemo tudi morebitnemu nepoznavanju izraza. En zaposleni se je s trditvijo
bolj ne strinjal kot strinjal, dva pa se sploh nista strinjala. Psihično nasilje na delovnem mestu
je vse bolj pereč problem, zato ne smemo zanemariti zaposlenih, ki se čutijo ogrožene. V tem
primeru bi bilo potrebno to področje še raziskovati.
V peti trditvi smo zaposlene spraševali, v kolikšni meri so zadovoljni z odnosi s svojimi
neposredno nadrejenimi sodelavci. Prejeli smo zelo pozitivne rezultate, podobno kot smo
predvidevali z drugo postavljeno hipotezo, ki se glasi: »Več kot 50 % anketirancev je
zadovoljnih z odnosom s svojo neposredno nadrejeno osebo.« Samo en anketirani je
odgovoril, da se s trditvijo bolj ne strinja kot strinja, 10 pa se jih ni moglo odločiti, ali so
zadovoljni s svojimi odnosi z neposredno nadrejenimi. Enako število anketiranih se je s
trditvijo bolj strinjalo kot ne strinjalo. Kar 15 zaposlenih pa se je s trditvijo povsem strinjalo.
Na tem mestu lahko torej našo drugo hipotezo, da je več kot 50 % anketirancev zadovoljnih z
odnosom s svojo neposredno nadrejeno osebo, potrdimo, saj smo prejeli 25 odgovorov, ki so
se na našo trditev pozitivno odzvali. Kljub temu je deset anketiranih neodločenih, kar seveda
ne smemo zanemariti. Dejstvo je, da dislocirane enote vplivajo na počasen in nezadosten
pretok informacij na JSKD. Glede na rezultate in poznavanje situacije predlagamo, da se
poskrbi za ustrezen informacijski sistem, ki bo zaposlenim ponudil več informacij in jih
posledično bolj povezal z vodstvom. Zaposleni bodo na ta način bolj sodelovali pri
pomembnih odločitvah ter se čutili bolj pripadne organizaciji.
Rezultati tretjega poglavja: DELO IN NALOGE
V tretjem delu vsebinskega vprašalnika nas je predvsem zanimalo, kako zaposleni razmišljajo
o svojem delu in nalogah, ki so jim dodeljene. Povprašali smo, kako se počutijo glede jasnosti
nalog, samostojnosti pri delu, pohval/nagrad, plače ... Zastavili smo devet trditev, ob njih pa
so zaposleni označili številko od 1 do 5, pri čemer so izrazili stopnjo strinjanja. 1 je pomenila,
da se zaposleni s trditvijo sploh ne strinja, 5 pa, da se z dano trditvijo popolnoma strinja.
Rezultati so prikazani v spodnji tabeli (Tabela 6).
Tabela 6: Rezultati tretjega poglavja: Delo in naloge

DELO IN NALOGE

1 - Sploh se
ne strinjam

2 - Bolj se ne
strinjam kot
strinjam

3 - Ne morem
se odločiti

4 - Bolj se
strinjam kot
ne strinjam

5 - Povsem se
strinjam

Delo in naloge so jasno opredeljene.

0

0

9

13

13

Napotki nadrejenih so jasni.

0

3

8

16

9

S samostojnostjo pri delu sem
zadovoljen/na.

0

1

2

8

25

44

Moji predlogi in pobude so
upoštevani.

0

2

7

17

10

Za dobro opravljeno delo sem
pohvaljen/a, nagrajen/a.

1

5

10

11

8

Sodelovanje med koordinacijami
za doseganje ciljev je zgledno.

0

2

9

20

5

Uspešnost mojega dela se vrednoti
po vnaprej znanih kriterijih.

1

2

8

16

9

Z uporabo svojega znanja v
organizaciji sem zadovoljen/na.

1

0

8

12

13

S plačo sem zadovoljen/na.

7

10

12

6

1

Prva trditev nam poda rezultate, v kolikšni meri se zaposleni strinjajo s trditvijo, da so njihova
dela in naloge jasno opredeljene. Glede slednje trditve se devet zaposlenih ni moglo odločiti,
13 se jih je s trditvijo bolj strinjalo kot ne strinjalo, enako število zaposlenih pa se je s trditvijo
povsem strinjalo.
Z drugo trditvijo, ki se nanaša na jasnost napotkov nadrejenih, se niso strinjali trije zaposleni.
Osem se jih glede dane trditve ni moglo odločiti, 16 zaposlenih se je bolj strinjalo kot ne
strinjalo, devet zaposlenih pa se je povsem strinjalo, da so napotki nadrejenih jasni.
S trditvijo »S samostojnostjo pri delu sem zadovoljen/na« se je povsem strinjalo kar 25
zaposlenih, osem se jih je bolj strinjalo kot ne strinjalo, dva zaposlena se nista mogla odločiti,
eden pa se je s trditvijo bolj ne strinjal kot strinjal. Na tem mestu preverjamo hipotezo
»Zaposleni v regijskih koordinacijah po Sloveniji so enako zadovoljni s samostojnostjo pri
delu«. Kot že pri tolmačenju druge hipoteze smo tudi pri tej potrebovali dodatno analizo.
Potrebna je bila interpretacija odgovorov za vsako izmed regijskih koordinacij. Rezultati so
prikazani v spodnji tabeli (Tabela 7).
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Tabela 7: Rezultati odgovorov posameznih zaposlenih na trditev »S samostojnostjo pri delu sem
zadovoljen⁄na«

koordinacija Celje
koordinacija Celje

Stopnja
strinjanja od 1 5 (1 - se sploh ne
strinjam, 5 - se
popolnoma
strinjam)
5
5

koordinacija Celje

Odgovori zaposlenih,
razdeljeni po regijskih
koordinacijah

koordinacija Dolenjska, Bela
krajina, Posavje
koordinacija Dolenjska, Bela
krajina, Posavje
koordinacija Dolenjska, Bela
krajina, Posavje
koordinacija Dolenjska, Bela
krajina, Posavje
koordinacija Dolenjska, Bela

koordinacija Koroška
koordinacija Maribor

Stopnja
strinjanja od 1 5 (1 - se sploh ne
strinjam, 5 - se
popolnoma
strinjam)
3
5

5

koordinacija Maribor

5

5

koordinacija Maribor

5

3

koordinacija Maribor

4

5

koordinacija Maribor

5

5

koordinacija Maribor

5

4

koordinacija Osrednja Slovenija

4
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Odgovori zaposlenih,
razdeljeni po regijskih
koordinacijah

krajina, Posavje
koordinacija Gorenjska
koordinacija Južna Primorska
koordinacija Južna Primorska
koordinacija Južna Primorska
koordinacija Južna Primorska
koordinacija Koroška
koordinacija Koroška
koordinacija Koroška
koordinacija Koroška
koordinacija Koroška

5
5
4
5
4
5
5
4
5
2

koordinacija Osrednja Slovenija
koordinacija Osrednja Slovenija
koordinacija Osrednja Slovenija
koordinacija Pomurje
koordinacija Ptuj
koordinacija Ptuj
koordinacija Severna Primorska
koordinacija Severna Primorska
koordinacija Severna Primorska
koordinacija Severna Primorska

5
5
5
4
5
4
5
5
5
5

Že prvi pogled na razpredelnico vzbudi dobre občutke. Vidimo lahko, da so zaposleni trditev
ocenjevali visoko. Izstopata dva zaposlena, in sicer s koroške koordinacije ter koordinacije
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki se glede odgovora nista mogla odločiti, eden s koroške
regije pa se je z odgovorom bolj ne strinjal kot strinjal. Na podlagi slabših rezultatov treh
zaposlenih ugotovimo, da lahko hipotezo, da so zaposleni v regijskih koordinacijah po
Sloveniji enako zadovoljni s samostojnostjo pri delu, ovržemo. Vseeno menimo, da so
zaposleni zadovoljstvo s samostojnostjo pri delu ovrednotili izredno visoko, kar je izraženo v
večini regijskih koordinacij. Samostojnost pri delu je močan motivator, ki zaposlenim
omogoča, da imajo možnost odločati o tem, kaj in kako delajo, dokler so doseženi kvalitativni
in kvantitativni cilji. Uravnavanje odgovornosti in samostojnosti zaposlenih je v rokah
vodstva. Tako visok občutek samostojnosti je seveda spodbuden, vendar za vodstvo
obvezujoč. Prevelika samostojnost lahko hitro preraste v prepuščenost samemu sebi, kar
posledično oslabi občutek pripadnosti organizaciji, njeni kulturi in ciljem.
Skoraj polovica anketiranih zaposlenih se je bolj strinjala kot ne strinjala s četrto trditvijo, da
so njihovi predlogi in pobude upoštevani. 10 anketiranih zaposlenih se je povsem strinjalo s
trditvijo, sedem se jih ni moglo odločiti, ali so njihove pobude in predlogi v organizaciji
upoštevani, dva zaposlena pa sta se s trditvijo bolj ne strinjala kot strinjala. Število
neodločenih nam pove, da upoštevanje pobud in predlogov zaposlenih v organizaciji ni ravno
stalnica.
S peto trditvijo smo zaposlene spraševali, ali so za dobro opravljeno delo pohvaljeni oz.
nagrajeni. En zaposleni se z dano trditvijo sploh ni strinjal, pet se jih je s trditvijo bolj ne
strinjalo kot strinjalo, 10 pa se jih ni moglo odločiti. 11 zaposlenih se je s trditvijo bolj
strinjalo kot ne strinjalo, osem pa se jih je povsem strinjalo. Nekaj slabši rezultati nam
povedo, da v organizaciji opažanje dobro opravljenega dela in pohvale niso ravno navada.
Pohvale in nagrade so izreden motivacijski dejavnik za kvalitetno in uspešno delo in od
nadrejenih ne terja preveč truda, pri zaposlenih pa pusti ogromen pečat.
Šesta trditev nam poda rezultate, kako zgledno je sodelovanje koordinacij za doseganje ciljev
organizacije. Prejeli smo dobre rezultate, saj se je 20 zaposlenih s trditvijo bolj strinjalo kot ne
strinjalo, devet zaposlenih se glede dane trditve ni moglo odločiti, pet se jih je popolnoma
strinjalo, dva pa sta se bolj ne strinjala kot strinjala.
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S sedmo trditvijo smo ugotavljali, ali se uspešnost posameznega zaposlenega vrednoti po
vnaprej znanih kriterijih. 16 zaposlenih se je s trditvijo bolj strinjalo kot ne strinjalo, devet se
jih je popolnoma strinjalo, osem pa se jih ni moglo odločiti, ali se njihova uspešnost vrednoti
po vnaprej znanih kriterijih. Dva zaposlena sta se s trditvijo bolj ne strinjala kot strinjala, eden
pa se s trditvijo sploh ni strinjal.
S trditvijo »Z uporabo mojega znanja v organizaciji sem zadovoljen/na« so se zaposleni v
veliki meri strinjali, saj se jih je kar 13 popolnoma strinjalo, 12 se jih je bolj strinjalo kot ne
strinjalo, osem pa se jih ni moglo odločiti, ali so zadovoljni z uporabo svojega znanja v
organizaciji. Le en zaposleni se s trditvijo sploh ni strinjal. Relativno visok rezultat nam pove,
da organizacija optimalno izkorišča znanje zaposlenih in od njih pričakuje toliko, kot se čutijo
sposobne. Če bi organizacija terjala preveč znanja, bi to za zaposlene pomenil dodaten stres,
ki pa nikakor ne bi pripomogel k uspešnosti in strokovnosti dela.
Zadnja trditev v tem sklopu pa nam je dala odgovor na vprašanje, ali so zaposleni zadovoljni s
plačo. Kar 12 zaposlenih se o trditvi ni moglo odločiti, 10 se jih je bolj ne strinjalo kot
strinjalo, sedem se jih sploh ni strinjalo, torej s svojo plačo niso zadovoljni. Samo šest
zaposlenih se je s trditvijo bolj strinjalo kot ne strinjalo, eden pa je s svojo plačo zadovoljen.
Na tem mestu se moramo zavedati, da so zaposleni v zadnjih nekaj letih kar nekajkrat občutili
znižanje plač. Od leta 2011 so se plače zaposlenim v javnem sektorju znižale za okoli 9
odstotkov, kar zagotovo potrjuje rezultat naše raziskave. Za nameček pa je tudi v letu 2015
predvideno zmanjšanje plač za 5 odstotkov, kar seveda pri zaposlenih vzbuja nemir in
nezadovoljstvo.
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Rezultati četrtega poglavja: KARIERA
V četrtem poglavju vsebinskega dela vprašalnika smo preverjali zadovoljstvo zaposlenih s
kariero. Zanimala nas je motiviranost za dodatno izobraževanje in podpora organizacije pri
tem, zadovoljstvo z delovnim mestom ... Postavljenih je bilo pet trditev, ob njih pa so
zaposleni označili številko od 1 do 5, pri čemer so izrazili stopnjo strinjanja. 1 je pomenila, da
se zaposleni s trditvijo sploh ne strinja, 5 pa, da se z dano trditvijo popolnoma strinja.
Rezultate smo predstavili v spodnji tabeli (Tabela 8).
Tabela 8: Rezultati četrtega poglavja: Kariera

KARIERA

1 - Sploh
se ne
strinjam

2 - Bolj se
ne
strinjam
kot
strinjam

3 - Ne
morem
se
odločiti

4 - Bolj
se
strinjam
kot ne
strinjam

5Povsem
se
strinjam

Za svoje delo se želim dodatno
izobraževati.

1

1

6

11

17

Organizacija me podpira pri dodatnem
izobraževanju.

7

5

8

12

4

S svojim delovnim mestom sem
zadovoljen/na.

0

1

4

13

18

Kriteriji za napredovanje so jasni.

4

2

12

12

6

Letni razgovori z vodstvom so dovolj
pogosti.

8

6

9

4

9

Rezultati kažejo, da se je s prvo trditvijo »Za svoje delo se želim dodatno izobraževati«
povsem strinjalo kar 17 zaposlenih, kar je skoraj polovica vseh anketiranih zaposlenih. Bolj
ne strinjalo kot strinjalo se je 11 zaposlenih, šest pa se jih ni moglo odločiti. En zaposleni se je
s trditvijo bolj ne strinjal kot strinjal, eden pa se s trditvijo sploh ni strinjal. Glede na veliko
motiviranost za dodatno izobraževanje bi bilo smiselno vodje večjih območnih izpostav
poučiti glede timskega dela in delitve dela, kar je po eni strani za organizacijo strošek, po
drugi pa pripomore k večjemu zadovoljstvu vseh zaposlenih in bolj optimalnemu izkoriščanju
potencialov. Smiselna bi bila nadaljnja raziskava, ki bi pokazala, na kateri ravni zaposlenih je
odstopanje od pričakovanega.
Preverjanje druge trditve je pokazalo, da se le štirje zaposleni povsem strinjajo, da jih
organizacija podpira pri dodatnem izobraževanju. S trditvijo se je bolj strinjalo kot ne strinjalo
14 zaposlenih, osem pa se jih glede dane trditve ni moglo odločiti. 5 zaposlenih se je s
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trditvijo bolj ne strinjalo kot strinjalo, kar sedem pa se jih sploh ni strinjalo. Že pri prvem
vprašanju so zaposleni izrazili veliko zanimanje za dodatno izobraževanje. Razmeroma veliko
nezadovoljnih zaposlenih je povedalo, da organizacija nudi posameznemu zaposlenemu
premalo podpore. Vodstvo JSKD sicer spodbuja izobraževanje zaposlenih, vendar ne načrtno,
ampak je odločitev za to prepuščena samoiniciativnosti posameznika. Potrebna bi bila
kvalitetna raziskava, ki bi pokazala specifične izobraževalne potrebe zaposlenih.
Naslednja trditev nam je podala rezultate, kako zadovoljni so zaposleni s svojim delovnim
mestom. 18 zaposlenih se je z našo trditvijo povsem strinjalo, 13 se jih je bolj strinjalo kot ne
strinjalo, štirje se niso mogli odločiti, ali so s svojim delovnim mestom zadovoljni. Samo en
zaposleni pa se je s trditvijo bolj ne strinjal kot strinjal, torej s svojim delovnim mestom ni
preveč zadovoljen.
Četrtra trditev nam je dala rezultate, v kolikšni meri so zaposleni zadovoljni z jasnostjo
kriterijev za napredovanje. 12 zaposlenih se glede dane trditve ni moglo odločiti, prav tako 12
zaposlenih se je z našo trditvijo bolj strinjalo kot ne strinjalo, šest se jih je povsem strinjalo,
kar štirje se sploh niso strinjali, dva pa sta se bolj ne strinjala kot strinjala. Sistem
napredovanja je za uslužbence v javnem sektorju togo omejen. Obstaja pravilnik o
napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS št. 41/94), ki
pravi, da morajo biti za napredovanje delavca izpolnjeni določeni pogoji, na podlagi katerih
delodajalec trikrat letno preverja svoje zaposlene. Problem tega pravilnika je v nedostopnosti,
saj zanj večina zaposlenih sploh ne ve.
Z zadnjo trditvijo v tem sklopu smo preverjali, ali so letni razgovori z vodstvom dovolj
pogosti. Devet zaposlenih se je popolnoma strinjalo s trditvijo, štirje so se s trditvijo bolj
strinjali kot ne strinjali, kar devet se jih glede dane trditve ni moglo odločiti. Šest zaposlenih
se je s postavljeno trditvijo bolj ne strinjalo kot strinjalo, osem pa se z njo sploh ni strinjalo.
Po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju mora direktor s svojimi zaposlenimi opravljati
letne razgovore. Ti razgovori so stimulativni za vse zaposlene. Na JSKD pa so razgovore
ukinili, saj bi jih moral direktor opraviti več kot sto, kar pa predstavlja zanj veliko časovno
obremenitev. Ker ti razgovori predstavljajo pomemben motivacijski faktor, menimo, da bi
bila smiselna uvedba letnih srečanj na osebni ravni med direktorjem in zaposlenimi, predvsem
zaradi usklajevanj osebnih ciljev in ciljev organizacije.
Rezultati petega poglavja: INFORMIRANOST
V šestem poglavju vsebinskega dela vprašalnika smo zaposlene spraševali o informiranosti v
organizaciji. Zanimala nas je ažurnost informacij, dostop do njih in podobno. Postavljene so
bile štiri trditve, ob njih pa so zaposleni označili številko od 1 do 5, pri čemer so izrazili
stopnjo strinjanja. 1 je pomenila, da se zaposleni s trditvijo sploh ne strinja, 5 pa, da se z dano
trditvijo popolnoma strinja. Rezultati so predstavljeni v spodnji tabeli (Tabela 9).
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Tabela 9: Rezultati petega poglavja: Informiranost

INFORMIRANOST

1 -Sploh se
ne
strinjam

2 - Bolj se
ne
strinjam
kot
strinjam

3 - Ne
morem se
odločiti

4 - Bolj
se
strinjam
kot ne
strinjam

5Povsem
se
strinjam

O dogajanju v organizaciji sem
dobro obveščen/a.

2

6

8

14

6

Obveščanje v organizaciji je
ažurno.

0

8

7

15

6

Do potrebnih informacij zlahka
pridem.

0

6

9

15

6

Usklajevanje terminov letnih
dopustov je dobro.

0

0

3

9

23

14 zaposlenih se je bolj strinjalo kot ne strinjalo s trditvijo, da so o dogajanju v organizaciji
dobro obveščeni. Osem zaposlenih se ni moglo odločiti, ali se se z dano trditvijo strinja ali ne,
šest se jih je z dano trditvijo povsem strinjalo, šest pa se je s trditvijo bolj ne strinjalo kot
strinjalo, dva se s tem sploh nista strinjala. Da je komunikacija med zaposlenimi slaba, smo
ugotovili že v prvem vsebinskem delu vprašalnika. Osem zaposlenih je pri tej trditvi v
negativnem delu lestvice, kar pogojujemo s slabim pretokom informacij med območnimi
izpostavami in vodstvom ter znotraj centralne službe JSKD. Za organizacijo ni lahka naloga
odpraviti informacijske blokade in omogočiti zaposlenim jasno sliko o delovanju organizacije
kot celote. Vzpostavitev uravnoteženega sistema ustreznih interakcij med delovnimi mesti in
ravnmi je nujna. Potrebna je razširitev poti komuniciranja, predvsem od vodstva do
zaposlenih.
Druga trditev nam je podala rezultate, v kolikšni meri se zaposleni strinjajo o ažurnosti
obveščanja v organizaciji. Kar 15 zaposlenih se je s trditvijo bolj strinjalo kot ne strinjalo, šest
se jih je s tem povsem strinjalo, sedem se jih glede dane trditve ni moglo odločiti, osem pa se
jih je bolj ne strinjalo kot strinjalo. Kot nam je že znano, je tudi tukaj analiza pokazala, da sta
neustrezna in premalo obsežna komunikacija veliki težavi, ki sprožata nezadovoljstvo.
15 anketiranih zaposlenih se je pri tretjem vprašanju bolj strinjalo kot ne strinjalo s trditvijo,
da do potrebnih informacij pridejo zlahka. Devet zaposlenih se jih glede dane trditve ni moglo
odločiti, šest se jih sploh ni strinjalo, prav tako šest pa se jih je s trditvijo povsem strinjalo. Na
tem mestu preverjamo četrto hipotezo, da je najpogostejši vzrok za nezadovoljstvo zaposlenih
težek dostop do informacij. Vprašalnik je pri preverjanju hipoteze pokazal, da dostop do

51

potrebnih informacij ni največji faktor za nezadovoljstvo zaposlenih, saj je več kot polovica
anketiranih zaposlenih na pozitivni strani lestvice, zato lahko četrto hipotezo ovržemo.
Z zadnjo trditvijo v tem delu vprašalnika se je kar 23 zaposlenih povsem strinjalo, da je
usklajevanje letnih dopustov dobro. Devet zaposlenih se je s trditvijo bolj strinjalo kot ne
strinjalo, trije pa se niso mogli odločiti. Analiza je pokazala zelo pozitivno usmerjenost k
zadovoljstvu pri možnosti usklajevanja letnega dopusta.
Rezultati sedmega poglavja: OBRAZI ZADOVOLJSTVA
V zadnjem, sedmem poglavju smo s pomočjo sedmih različnih obraznih slik preverjali
zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni so morali izbrati obraz, ki ustreza njihovim občutkom, ter
označiti številko pod njim. Pri tem je bil obraz pod številko 1 zadovoljen in obraz pod
številko 7 nezadovoljen. Rezultate predstavljamo v spodnjem grafu (Graf 5).
Graf 5: Obrazi zadovoljstva
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V grafu so prikazani obrazi zadovoljstva. Največ anketiranih je označilo delno nezadovoljen
obraz, 19 % anketiranih je označilo nezadovoljen obraz, 17 % pa popolnoma nezadovoljen
obraz. Prav tako 17 % zaposlenih se ni moglo odločiti niti za zadovoljen niti za nezadovoljen
obraz. Samo 8 % zaposlenih je označilo delno zadovoljen obraz, samo 6 % pa zadovoljen
obraz. Iz odgovorov lahko vidimo, da se pretežni del nahaja na negativni strani lestvice, kar
pomeni, da je večina zaposlenih nezadovoljnih. Konkretne predloge za zvišanje zadovoljstva
navajamo v naslednjem poglavju.
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5.6 Predlogi za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih v proučevani
organizaciji
Na podlagi analize stanja na JSKD ter podatkov, zbranih s pomočjo anketnega vprašalnika,
ugotavljamo, da je »krivcev« za nezadovoljstvo zaposlenih več. Menimo, da je lahko
zadovoljstvo zaposlenih JSKD na višji ravni kot do sedaj.
Največji vir nezadovoljstva zaposlenih so naslednji dejavniki:
-

plača,
pogostost letnih razgovorov z vodstvom,
podpora za dodatno izobraževanje,
obveščanje o dogajanju v organizaciji,
pohvale in nagrade za dobro opravljeno delo,
kriteriji za napredovanje.

Med večje dejavnike zadovoljstva pa so anketirani navedli:
-

samostojnost pri delu,
lastni prispevek k uspešnosti organizacije,
lastno delovno mesto,
usklajevanje terminov letnih dopustov,
delovni čas,
nezaznavanje mobinga,
upoštevanje predlogov in pobud.

Kot razvidimo iz navedenih dejavnikov, je plača najšibkejša točka nezadovoljstva. Tako stare
kot nove zakonodaje in opredelitve sistema plač v novem in starem sektorju ne dopuščajo
veliko možnosti finančnega, materialnega nagrajevanja zaposlenih, zato naj bi bili pogledi v
javnem sektorju bolj usmerjeni k nematerialnim dejavnikom. Vseeno menimo, da bi bila
smiselna uvedba ocenjevanja uspešnosti posameznikov oz. skupin posameznih dislociranih
enot. Rešitev bi bila uvedba natančnih meril za ocenjevanje delovne uspešnosti in uvedba
povratne informacije o oceni uspeha. Transparentna lestvica bi stimulirala zaposlene na JSKD
za npr. število in uspešnost izvedenega programa, pridobljena finančna sredstva iz drugih
virov ter za dosežene izredne uspehe (nepričakovano število udeležencev, izjemna odmevnost
v medijih ...). V tem primeru bi bilo potrebno jasno zastaviti pogoje ter jih evalvirati v obliki
poročil in samoocenjevanja.
Nezadovoljstvo se kaže tudi pri pogostosti letnih razgovorov z vodstvom. Letni razgovori z
direktorji so stimulativni za vse zaposlene. Glede na veliko število zaposlenih (108)
predstavljajo za direktorja preveliko časovno obremenjenost. Ena izmed možnosti bi lahko
bila uvedba letnih razgovorov regionalnih vodij z zaposlenimi na območnih izpostavah
znotraj svojega območja, direktor pa bi nato opravil letne razgovore z vodji. Zaposleni sicer
lahko komunicirajo z direktorjem oz. vodstvom preko elektronske pošte, vendar to ne
predstavlja dovolj interakcije na osebni ravni.
Zaposleni ne čutijo dovolj podpore glede dodatnega izobraževanja. Če želi organizacija
optimalno izkoriščati potenciale, je dodatna izobrazba nujno potrebna. Ker so zaposleni
relativno nezadovoljni tudi s kriteriji za napredovanje, ugotovimo, da bi bila smiselna uvedba
jasnih pravil in možnosti za napredovanje v plačilnih razredih ter med posameznimi ravnmi.
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Vodje območnih izpostav lahko napredujejo v vodje koordinacije, kar pa je edina možnost
napredovanja med delovnimi mesti znotraj organizacije. Potrebna bi bila tudi uvedba
možnosti izbire oblike izobraževanja enkrat letno z dogovorjenim finančnim prispevkom
JSKD. Predlagamo, da pobudo za dodatno izobraževanje načrtno da vodstvo vsaj enkrat letno
in ni prepuščena le samoiniciativnosti posameznika. Seveda je na to potrebno gledati kot na
dodano vrednost za prihodnost organizacije in ne zgolj kot na strošek.
Zaposleni so kot dejavnik nezadovoljstva ocenili tudi obveščanje organizacije o njihovem
dogajanju. Problem pripisujemo predvsem dejstvu, da je organizacija teritorialno razpršena,
nejasni pa so tudi komunikacijski kanali, kar smo med analizo že ugotovili. Potrebna je
razširitev komunikacijskih kanalov tako vertikalno kot horizontalno. Slab pretok informacij
deluje demotivirajoče in blokira delovne procese. Potrebno je omiliti blokade in zaposlenim
omogočiti, da vidijo jasno sliko o delovanju organizacije kot celote. Poudarek je na
elektronskem notranjem komuniciranju in zbiranju mnenj vseh zaposlenih. Potencialni
predlog bi bil delovna obveza koordinatorja za skrb pretoka informacij navzgor in navzdol.
Menimo, da bi s tem izboljšali tudi odzivnost organizacije na okolje.
Zaposleni so izrazili tudi nezadovoljstvo glede pohval in nagrad za dobro opravljeno delo.
Nematerialni motivacijski dejvniki so ključ za zadovoljstvo zaposlenih na JSKD. Potrebno je
čim bolj aktivirati ukrepe, ki bodo zagotovili njihovo optimalno delovanje. Javna pohvala
podrejenega bi naredila izreden vtis na delavca. Zaposleni potrebujejo povratno informacijo o
uspešnosti svojega dela, zato priporočamo npr. nagrado za uspešno izvedbo projekta
posameznika oz. skupine. Priporočljivo bi bilo tudi govoriti o uspehih posameznikov oz.
skupin na srečanjih zaposlenih in tako neposredno dvigovati njihovo zadovoljstvo.
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Živimo v času sprememb, ko je tako vodjem kot ostalim zaposlenim težko zagotavljati
optimalne delovne pogoje v obojestransko zadovoljstvo. Danes posameznik veliko hitreje
postane nezadovoljen in prav tako veliko težje in počasneje kot nekoč postane zadovoljen.
Spremembe krojijo našo prihodnost v poslovnem in privatnem življenju. Pa vendar so
zaposleni vir idej in energija vsake organizacije, zato jih je potrebno motivirati za kar največji
izkoristek njihovih potencialov.
V teoretičnem delu magistrskega dela smo s pomočjo različnih avtorjev spoznali definicije
zadovoljstva zaposlenih. V nadaljevanju smo predstavili elemente zadovoljstva ter pomen
oblikovanja dela. Nadaljevali smo z dejavniki zadovoljstva pri delu ter kot zadnje v
teoretičnem delu predstavili še posledice zadovoljstva in nezadovoljstva zaposlenih.
V empiričnem delu smo najprej predstavili proučevano organizacijo, Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti. S pomočjo spletnega anketnega vprašalnika smo izvedli raziskavo in
analizirali rezultate. Naš izziv je bil poiskati dejavnike, ki bi po naši oceni dvignili nivo
zadovoljstva zaposlenih, in na ta način podati organizaciji nekaj konkretnih predlogov za
izboljšave.
V prvem delu vprašalnika smo zastavili nekaj splošnih vprašanj. V raziskavi je sodelovalo 81
% žensk in 7 % moških. 75 % zaposlenih dela v organizaciji več kot 16 let. Največ zaposlenih
spada v starostno skupino nad 51 let. Zanimala nas je tudi udeležba po regijskih
koordinacijah. Največ odgovorov smo prejeli iz koroške (17 %) in mariborske (17 %) regije.
Specifična vprašanja smo zastavili v petih poglavjih. V prvem, ki se je nanašala na vprašanja
o organizaciji, smo ugotovili, da so zaposleni najbolj zadovoljni s prispevkom lastnega dela k
uspešnosti organizacije. Zaposleni so zadovoljni tudi z delovnim časom, kar smo ugotovili v
drugem poglavju. V tretjem poglavju so najbolje ocenili samostojnost pri delu, v četrtem pa
trditev »S svojim delovnim mestom sem zadovoljen/na«. V petem poglavju smo preverjali, ali
je usklajevanje letnih terminov dopustov dobra, s čimer pa so bili zaposleni zelo zadovoljni.
V zadnjem delu so zaposleni podali mnenje s pomočjo slik obrazov zadovoljstva, in sicer
tako, da so označili obraz, ki najbolje označuje njihove splošne občutke pri delu. Obrazi so
nam podali jasno sliko o nezadovoljstvu, saj je kar 2/3 zaposlenih na negativnem delu
lestvice. Resnica je, da so zaposleni veliko lažje zadovoljni na delovnem mestu, če so že na
splošno srečni in zadovoljni. Vendar so organizacije tiste, ki v veliki meri odgovarjajo za
zadovoljstvo zaposlenih, zato smo tudi podali nekaj predlogov, ki bi pripomogle k povečanju
le-tega.
Izmed štirih postavljenih hipotez v magistrskem delu smo potrdili le eno, ostale tri smo
zavrnili. Prva hipoteza pravi: »Zadovoljstvo z delom v JSKD se po posameznih regijskih
koordinacijah ne razlikuje.« Hipotezo smo ovrgli, saj smo z analizo ugotovili, da so zaposleni
z delom v JSKD po posameznih regijah različno zadovoljni.
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Drugo hipotezo »Več kot 50 % anketirancev je zadovoljnih z odnosom s svojo neposredno
nadrejeno osebo« smo potrdili, saj se je 25 anketiranih pozitivno odzvalo.
Zavrnjena je bila tretja hipoteza, ki se je glasila: »Zaposleni v regijskih koordinacijah po
Sloveniji so enako zadovoljni s samostojnostjo pri delu.« Razlog so različne ocene zaposlenih
po posameznih koordinacijah. V splošnem so zaposleni izrazili visoko stopnjo zadovoljstva
glede samostojnosti pri delu.
Zadnjo postavljeno hipotezo »Najpogostejši vzrok za nezadovoljstvo zaposlenih je težek
dostop do informacij« smo prav tako ovrgli. Ugotovili smo, da je kar nekaj dejavnikov
takšnih, ki bolj prispevajo k nezadovoljstvu kakor težka dostopnost do informacij.
Vse zastavljene cilje magistrskega dela smo uspeli doseči, prav tako tudi preveriti postavljene
hipoteze. Rezultati raziskave so nas pripeljali do zaključka, da zaposleni na JSKD niso preveč
zadovoljni z delom. Bistveni del prizadevanj v magistrskem delu smo namenili predvsem
ugotavljanju konkretnih predlogov za zvišanje zadovoljstva. Organizaciji smo zato podali
nekaj smernic in predlogov. Upamo, da bodo naši izsledki in predlogi preučevani organizaciji
čim bolj koristili, predvsem pa, da se bodo v čim večji meri tudi uresničili, kar bi gotovo
povečalo zadovoljstvo vseh njenih delavcev.
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