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Povzetek 

Že na začetku diplomske naloge povezujemo temi okolja in trajnostnega razvoja kot pojma, ki 

sta obvezna pri razumevanju okoljske politike ter delovanja samega podjetja. Podjetje, ki je po 

delovanju in vsej svoji organiziranosti tema diplomske naloge, je Petrol d.d., Ljubljana. 

Skozi samo delovanje podjetja in skozi medsebojne odnose, ki so zgrajeni na podlagi 

zaposlenih v podjetju, tako pridobimo sliko organizacije Petrol. Različna poročila, raziskave in 

intervjuji so kazalniki, ki merijo medosebne odnose ter vzdušje v sami organizaciji. Na podlagi 

tega je tako pri končnih rezultatih tudi vidno, kako in koliko organizacija sama naredi za svoj 

uspeh – pa naj bo ta zunanji ali notranji, vendar vedno v sklopu podjetja Petrol. 

Ključne besede: okolje, trajnosti razvoj, Petrol, zaposleni, medosebni odnosi 

Summary 

At the beginning of this thesis, we associate environment and sustainable development as 

concepts required for an understanding of the company's environmental policy and its 

operation. The company discussed herein is Petrol. 

The picture of Petrol's organization is constructed through its operation and the interpersonal 

relationships, both built on the basis of employees. We use various reports and interviews as 

indicators for measuring of interpersonal relationships and the organization's atmosphere. On 

this basis, the final results indicate what does it take for an organization to succeed, regardless 

of the point of view, being that external or internal one, as success has always been considered 

in the context of the company Petrol.  

Keywords: environment, sustainable  development, Petrol, employees, interpersonal 

relationships 
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1. UVOD 

 

 

Posameznikovo življenje je zgrajeno iz ogromno elementov. Okolje, družba in sistem, v 

katerem danes človek živi, gradijo segmente nekega odnosa, ki se izraža v vsakdanjem 

življenju. Sistem, v katerem danes živimo, je odvisen od okolja in od posameznika, kako se v 

njem znajde.  

Ljudje smo sami po sebi posamezniki, ki se znajdemo v nekem sistemu delovanja, od katerega 

smo odvisni in na katerega imamo večji ali manjši vpliv. Pri odločitvah sprejemamo merila, ki 

jih lahko tolmačimo subjektivno, čeprav smo vpeti v naravno in družbeno okolje, katerih 

dejavniki pomembno vplivajo na naše življenje.  

Vsak posameznik je zato vpet v neko okolje, v katerem deluje. Organizacija, v kateri deluje, 

mu prinaša vseživljenjsko učenje. 

Zato smo se odločili, da bomo v naši diplomski nalogi obravnavali občutke posameznikov, ki 

so zaposleni v organizaciji Petrol d.d., Ljubljana. 

Diplomska naloga je zgrajena iz teoretičnega in empiričnega dela. Na samem začetku smo tako 

izbrali primerno literaturo, ki govori o podjetju kot organizaciji, o poslovanju in o načinu 

delovanja. Samo organizacijo smo skozi pregled povezali z vsebino zaposlenih. Na ta način 

smo pridobili teoretično znanje in podlago, po kateri smo nato pojme opredeljevali dalje. 

Pomemben člen diplomske naloge je področje menedžmenta, ki smo ga opredelili na več 

načinov. Prvotno smo ga izpostavili kot sam menedžment, nato smo poudarili njegov pomen 

vodstva, ob koncu pa smo mu dodali še vrednost zaposlenih (kadrovski menedžment). V celoti 

je takšna struktura teorije sovpadala na način, da smo na njeni podlagi lahko ustvarili 

vprašalnik, ki nam je prinesel odgovore, ki smo jih želela izvedeti že dalj časa. 

Empirični del diplomske naloge je sestavljen iz treh sklopov. V njem opredeljujemo segmente, 

ki so bili že primarno razčlenjeni v celotni teoriji. Na podlagi tega smo rezultate, pridobljene od 
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intervjuvancev, razdelili na segmente, ki jim pripadajo. Tako smo prišli do opredelitve 

pojmov, ki podajajo odgovore na naša zastavljena vprašanja. 

Diplomsko nalogo zaključujemo z izsledki rezultatov in z viri ter literaturo pridobljenih 

podatkov. 

 

 

2. OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 

2.1. Skrb za okolje 

 

Pojem okolje lahko vsak posameznik razume drugače. Okolje je pojem, ki ga lahko 

posameznik interpretira na različne načine, običajno pa ta pojem povezujemo s floro in favno, 

ki nas obdaja.  

Zunanji vplivi, ki so tako povezani z delovanjem na ekološki sistem okolja, izhajajo predvsem 

iz okolice. V ekološko dinamično ravnotežje prodrejo in ga spremenijo v koristno ali 

nekoristno smer. Na žalost se moramo zavedati, da je v takšnem sistemu veliko premočnih 

vplivov. S tem pridemo do dejstva, da so ti vplivi zaslužni za veliko uničujočih posledic 

(Koželj in Vuk 1987, str. 11–12). 

Za preprečitev izkazovanja tovrstnih posledic v preveliki meri moramo ljudje poskrbeti tudi 

sami.  

Zavedati se moramo, da poleg samega zakona obstajajo tudi javna obvestila, določbe in 

uredbe, ki jih moramo prav tako upoštevati ter spoštovati kot sam Zakon o varstvu okolja. Sam 

zakon je na Ministrstvu za okolje in prostor RS zapisan kot eden izmed pomembnejših 

zakonov v Sloveniji. Na evropskem nivoju kot tudi v Sloveniji se moramo držati določenih 

zakonov in odredb. Zakon varstva okolja objasnjuje javne objave upravnih aktov, izdanih na 

podlagi ZVO–1 (Zakon varstva okolja). To so razna javna naznanila in obvestila (javna 

naznanila vplivov na okolje, javna naznanila in obvestila o celovitem preprečevanju in nadzoru 

osnaževanja, Saveso register), odločbe (okoljevarstveno soglasje, seznam izdanih upravnih 

aktov o celovitem preprečevanju in nadzoru osnaževanja-upravljavcem le teh izdanih aktov) 
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ter predhodni postopki in postopek v zvezi s prijavo nameravane spremembe v obratovanju 

naprave (gre za sklep o ugotovitvi, ali je potrebna presoja vplivov na okolje in ali gre za večjo 

spremembo v obratovanju naprave ali za spremembo glede pogojev ter ukrepov v veljavnem 

okoljevarstvenem dovoljenju) (Ministrstvo za okolje in prostor RS, Agencija RS za okolje 

2014). 

Z našo mislijo o boljši prihodnosti, povezujemo idejo varovanja okolja z trajnostnim razvojem. 

Takšna ideja je ideja splošnosti, ki poudarja prihodnost okolja v smislu zadovoljevanja 

trenutnih potreb, ne da bi pri tem ogrožali zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij (Our 

Common Future 1987, str. 43). 

 

2.2. Trajnostni razvoj 

 

Današnje področje trajnostnega razvoja v povezavi s prometom in samega odnosa prometa v 

okolju se ukvarja predvsem z enim izmed temeljnih problemov na obsežnem področju 

celotnega sveta – vpliv posameznika in različnih dejavnikov na okolje. V ta sklop sodita 

predvsem razumevanje onesnaževanja okolja na različne načine in škodovanje okolju s strani 

posameznika ter transporta.  

Danes je zaradi zaskrbljenosti glede kakovosti okolja, socialne pravičnosti, gospodarske 

vitalnosti in grožnje podnebnih sprememb veliko več zanimanja za koncept trajnostnega 

razvoja. Brundtland (Brundtland 1992 v Deakin 2001) je teorijo trajnostnega razvoja opredelil 

kot slednje: ”Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrozil 

možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe«. Za zmanjšanje emisij CO2, kot je 

določeno v različnih protokolih in sporazumih, vemo, da je pomemben cilj. Poleg tega cilja pa 

moramo imeti v mislih, da se je trajnost danes hitro spremenila v širok koncept gospodarskega 

in socialnega okolja. Tako je trajnostni razvoj splošno razumljen kot razvoj, ki izboljšuje 

življenjski standard in kakovost življenja ob istočasnem varovanju ter izboljševanju naravnega 

okolja. Trajnostni razvoj spoštuje lokalno kulturo in zgodovino ter tako po vsem svetu strmi k 

povečanju trajnostnih razvojev vzorcev. To se še posebej kaže v razvitih državah, kjer 

nastajajo sedanji vzorci uporabe transporta in njegovega vpliva na okolje, prebivalstvo itd. 

Gospodarski napredek in socialna pravičnost stremita h krepitvi zdravja. Ravno zato stremi k 
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vedno večji uporabi prave mobilnosti in ekosistema. V takšnem primeru tako lahko 

uporabljamo idejo, da lahko uvedba novih tehnologij vozil in goriv v veliki meri privede do 

tišjega, varnejšega ter bolj ekološkega ravnanja z okoljem in tako posledično blagodejno 

vpliva na stanje in zdravje ljudi (Deakin, 2001). 

Odnos, ki ga sami povzročamo v naravi, se nam bo čez leta vračal. Tako lahko človeštvo že 

danes občuti neke posledice, ki jih je povzročilo v preteklosti.  

Vedeti moramo, da so današnje razmere v svetu v slabem stanju glede ohranjanja, 

onesnaževanja okolja). Različne raziskave potrjujejo, da takšen način življenja, kot ga 

poznamo danes, ni najboljši za ohranjanje življenja na našem planetu. Pomembno je, da se 

zavedamo, da moramo stremeti k boljšemu načinu življenja. Zavedati se moremo, da je 

onesnaževanje okolja velik problem transportnih sredstev. Med njimi so seveda tudi avtobusi, 

tovorna vozila, motorji in avtomobili (cestna vozila). Izpušni plini vseh prevoznih sredstev 

zelo slabo vplivajo na okolje. Ker se posameznikov v okolju ne da spremeniti, lahko 

spreminjamo druge elemente življenja. Veliko ljudi ni pripravljenih na spremembe. Vsak 

posameznik nosi neke svoje vrednote in lastnosti.  

Različni svetovni nazori ljudi deležnikov lahko na tak ali drugačen način prispevajo k 

ustvarjanju novih idej in k njihovemu udejanjanju. S tem pripomorejo tudi k ustvarjanju 

boljšega sveta v različnih okoljih in organizacijah. V tej nalogi bomo poskusili to prikazati v 

podjetju Petrol. 

 

3. Petrol 

 

»Petrol je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno 

največjih slovenskih podjetij po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih 

trgovskih družb. Med "velike" se uvršča tako po vrednosti aktive in ustvarjenih čistih 

prihodkov ter dobička, kot tudi po številu zaposlenih in delničarjev,« (Petrol 2014). 
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3.1. Opis dejavnosti 

 

Osnovna dejavnost podjetja Petrol v celoti zajema gospodarsko javno službo. Organiziranost 

teh služb je opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah, v katerem so definirane v členu, ki 

opisuje, da se z njimi zagotavljajo materialne dobrine – proizvod, storitve –, katerih nemoteno 

proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Republika Slovenija oziroma občine ter druge 

lokalne skupnosti zaradi zadovoljevanja javnih potreb (Zakon o gospodarskih družbah, 1. čl.). 

Petrol tako lahko imenujemo za eno največjih slovenskih energetskih družb; trgovskih združb. 

Je največji slovenski uvoznik in največje slovensko podjetje po prihodkih. Na takšno mesto 

Petrol uvrščamo ravno iz razlogov, ker ustvarja čisti prihodek in dobiček ter ima največje 

število zaposlenih in največje število delničarjev (Petrol 2013). 

Podjetje Petrol svoj velik del poslovanja nameni tudi odnosom zaposlenih. Leta 2010 je Petrol 

prejel osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. Sprejeli so vrste ukrepov, ki so zaposlenim 

omogočali lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Vsako leto so nato ta načrt 

nadgrajeval in dopolnjevali. Tako v podjetju zaposlenim omogočajo tudi kakovostno 

preživljanje prostega časa – v Sloveniji in na Hrvaškem imajo večje število počitniških 

objektov, v katerih lahko zaposleni skupaj z družino preživljajo dopuste. V času počitnic in 

praznikov podjetje pogosto organizira tudi razne prireditve in izlete. Prav tako v veliki meri 

podpirajo rekreacijo in šport. Med takšnim druženjem se Petrolovo osebje še veliko bolj združi 

in motivira. To je opazno predvsem v smislu organizacijske klime v podjetju, ki jo redno 

merijo. Pri projektu Slovenske organizacijske klime sodelujejo že od njegovega začetka leta 

2001. Na osnovi rezultatov, ki jih po merjenju pridobijo, nato pripravijo in izvedejo akcijske 

načrte. V raziskavo so vključeni zaposleni v matični družbi, v odvisnih družbah in na najemnih 

bencinskih servisih v Sloveniji ter tujini. Udeležba v raziskavi je standardno visoka in zajema 

75-% udeležbo v letu 2013 (Petrol 2013, str. 60). 
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3.2. Zaposleni in dejavnosti podjetja 

 

3.2.1. Organizacijska klima 

 

Organizacijska klima je pojem, ki označuje mnogo vsebin. Po definiciji Daniela R. Denisona 

(1990, str. 22–26) delimo organizacijsko klimo na dva dela. 

Prva definicija razume klimo kot skupen odgovor ali percepcijo posameznikov neke situacije, 

ki je lahko zadovoljstvo, nezadovoljstvo, sodelovanje, nasprotovanje, vključenost ali 

nevključenost in tako naprej. Po drugi strani definicija organizacijske klime deluje kot vrsta 

pogojev, ki v organizaciji obstajajo in v njej vplivajo na vedenje posameznikov. Takšen pomen 

je mišljen z vidika koordinacije med enotami v organizaciji, kot je socialna distanca v primeru 

izraza statusnih razlik med člani, o sodelovanju posameznikov pri odločanju sprememb v 

organizaciji in podobno. Vsa koordinacija v organizaciji je povezana skozi podrobnejše 

namene. Nanaša se predvsem na karakteristike vedenja v organizaciji – bodisi na ravni 

organizacije kot celote bodisi samo v njenih enotah. V njo je vključena velika skupina 

raznolikih pojavov, kot so na primer temeljne domneve skupnih članov organizacije in 

konkretni vzorci organizacijskega vedenja, obenem pa na nasprotni strani kot problem omenja 

pojasnjevanje medosebnih vedenjskih značilnosti posameznikov, delujočih v organizaciji. 

Vsekakor je pomembno vedeti, da je organizacijska klima eden trdnejših pojmov, ki je 

osredotočen na poznavanje in razumevanje podlage samega organizacijskega okolja pri 

delovanju zaposlenih. V tem smislu organizacijsko klimo razumemo kot dejavnik podjetja, ki 

vodi k razumevanju usklajenosti in doslednosti med dejavnosti organizacije ter posameznikom 

v njej (Kavčič 2008, str. 29). 

Organizacijska klima je zgodovinsko podprta v psihologiji, saj razumeva koncept 

organizacijske realnosti skozi pojave v organizaciji. S tem kaže kako člani organizacije 

doživljajo realnost v organizaciji. To preučuje na način raziskovanja z raznoraznimi 

vprašalniki (Kavčič 2008, str. 30). 

Na splošno pa je organizacijska klima definirana v konceptu, ki se ga oprijema. O njej govorijo 

avtorji, kot so Forehand in Gilmer (1964), Tagiuri in Litwin (1968), James in Jones (1974), 
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Payne in Pugh (1976), Ekvall (1987) ter drugi. Primaren način pojmovanja organizacijske 

klime se tako skriva v tem, da opredeljuje organizacijsko klimo kot objektiven del 

organizacijske realnosti. Organizacijska klima pomeni obnašanje, stanje in občutenje 

dogajanja v sami organizaciji, ki se prepleta z zaposlenimi (Sušanj 2005, str. 15). 

Organizacijska klima kot definicija niza merljivosti lastnosti okolja, zaznanih neposredno ali 

posredno s strani tistih ljudi, ki živijo in delajo v tem okolju, vpliva pa na motivacijo ter 

vedenje zaposlenih. Lastnosti, ki opredeljujejo organizacijsko klimo, se kažejo predvsem na 

način, da zaposleni lahko te lastnosti organizacije opišejo, se jih zavedajo in si z njimi 

pomagajo. Vedeti moramo tudi, da je organizacijska klima množica lastnosti organizacije, ki 

so zaznavne narave, in da je relativno trajna. Za njeno oblikovanje so odgovorni sami dogodki 

oziroma realnost – stanje, v katerem je organizacija. Povraten vpliv organizacijske klime se 

kaže kot interpretacija dejanskih dogodkov in posledično vedenje ljudi. Je sam prikaz odnosa 

med zaposlenimi in prikaz odnosa organizacije do zunanjega okolja, nanaša se na cilje 

organizacije ter na njeno kakovost dela. Prisotna je v delovnem okolju in vpliva na vse, kar se 

pojavlja znotraj organizacije. Lahko prežema celotno organizacijo ali pa se nanaša zgolj na 

okolje znotraj oddelka, sektorja ali obrata. Je klima v skupini, ki vzpostavlja ozračje, v katerem 

člani skupine delajo in sledijo skupnim ciljem. Osnove organizacijske klime se kažejo kot 

čustva, s katerimi zaposleni izkažejo svoje občutke glede svojega dela v organizaciji, v kateri 

delujejo. Klima je spremenljiva in težko obvladljiva, pri njej pa je najbolj pomemben cilj, ki 

mora biti jasno zastavljen. Vodja ima pri tem glavno vlogo, saj daje ključni pomen pri 

pojasnjevanju skupnih ciljev in motivaciji sodelavcev za dosego skupnega cilja (Slemič 2009, 

str. 7). 

Merjenje klime v podjetju je pomembno, saj z njim pridemo do ključnih ugotovitev, ki nam 

povejo, na kakšen način podjetje deluje. Z uporabo primernih vprašalnikov izvemo, ali so 

elementi, ki vplivajo na organizacijsko klimo v podjetju, zanjo negativni ali pozitivni.  

Poudariti velja, da je to podatek, na katerega moramo biti zelo pozorni. Organizacijska klima je 

namreč eden izmed pomembnejših dejavnikov za uspešno delovanje organizacije. 

Zadnja organizacijska klima je bila v podjetju Petrol merjena konec leta 2014. Podatke je 

Petrol objavil v interni reviji Energija med nami. Podatki, pridobljeni iz lastnih virov, tako 

kažejo, da je organizacijska klima zelo pomemben del delovanja podjetja. Dobra klima ugodno 

vpliva na delovanje zaposlenih. Zadovoljni in motivirani zaposleni lažje dosegajo cilje in 
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enostavneje premagujejo ovire. Skozi pozitiven način vpliva medsebojnih odnosov se tako 

kaže tudi uspeh pri delu s strankami (Energija med nami 2015, str. 6).  

Klima je bila v zadnjih rezultatih predstavljena kot skupek več dejavnikov, ki so praktično 

združeni v štiri skupine. Organizacijska klima je sama po sebi pojem, ki daje informacijo o 

tem, kako zaposleni doživljajo svoje delovno mesto; kot druga točka je bil predstavljen sistem 

vodenja in razvoja (skupek dejavnikov, s katerimi je mogoče vplivati in spreminjati 

organizacijsko klimo); tretja točka je zadovoljstvo zaposlenih, ki govori o čustvenem odzivu 

posameznika na delovno okolje; četrta skupina pa je sklop dejavnikov zavzetosti zaposlenih, ki 

podaja informacije o tem, koliko truda in napora zaposleni vložijo v samo delo v podjetju 

Petrol. Ocene, pridobljene iz raziskave, so bile tako razdeljene v 3 skupine, to so: 

organizacijska klima, sistemi vodenja in razvoja ter zadovoljstvo pri delu. Vsaka izmed skupin 

je na podlagi raziskave prejela svojo vrednost oziroma oceno (Energija med nami 2015, str. 

6–7).  

 

Slika 3.1: Rezultati raziskave Petrol (2013–2014) 

 

 

Vir: Petrol d.d. (2015) 
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Graf na zgornji sliki nam prikazuje izsledke raziskav Organizacijske klime v podjetju Petrol 

d.d., Ljubljana, ki so bile narejene v letih 2013 in 2014. Z grafa je razvidna razlika ocene v 

raziskavah teh dveh zaporednih let. V letu 2013 je Petrol v raziskavi organizacijske klime imel 

nižje rezultate kot leta 2014. 

 

Slika 3.2: Rezultati napredka Petrol 

 

Vir: Petrol d.d. (2015) 

 

Glede na podatke, ki prikazujejo najboljše kazalnike organizacijske klime v podjetju, smo 

povprašali predstavnike Petrolovih družb, kaj je po njihovem mnenju razlog za takšne 

rezultate. Odgovorili so naslednje: 

“Dobri rezultati so odraz več dejavnikov: da se zaposleni zavedajo, cenijo in spoštujejo, da so 

tudi del Petrola, enega večjih, uspešnih in odgovornih podjetij v energetskem sektorju v regiji. 

Da smo ugledno ter dobro organizirano podjetje, ki dosega dobre rezultate in kjer zaposleni 

odgovorno ter profesionalno opravljajo naloge brez pritiskov in stresa. In ne nazadnje, da delo 

v našem podjetju zaposlenim ter njihovim družinam zagotavlja varno prihodnost,” 

(Dragosavac 2015, str. 7). 
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“Čarovnija je v jasni viziji podjetja, v vključevanju in soudeležbi zaposlenih pri razvijanju 

strategij ter ciljev podjetja. V zadnjih 15 letih smo razvili kontinuiran proces strokovnega, 

organizacijskega in osebnostnega napredovanja zaposlenih z namenom izpopolnjevanja 

kompetenc. Vzpostavljen imamo odličen sistem napredovanja na delovnem mestu, 

nagrajevanja in stimuliranja, kjer je vnaprej jasno, kaj ob doseganju začrtanih rezultatov 

pridobi kolektiv in kaj vsak posameznik,« (Kržišnik 2015, str. 7). 

»Rezultat je boljši predvsem zaradi aktivnosti, ki težijo k izboljšanju komunikacije med 

zaposlenimi. Trudimo se, da je komunikacija transparentna, poslovanje stabilno in da delovna 

mesta niso ogrožena. Sodelavce želimo seznanjati z aktivnostmi, doseženimi rezultati ter 

strategijo lokalnega, pa tudi matičnega podjetja. Zavedamo se, da moramo več pozornosti 

nameniti izobraževanju zaposlenih na vseh nivojih, implementaciji stimulativnega 

nagrajevanja ter medsebojnem povezovanju,« (Bider 2015, str. 7). 

»Poleg dobre organizacije in varnosti pri delu, mislim, da so zaposleni še posebej zadovoljni z 

delom v Petrolu zaradi nesebičnega odziva vodstva, ko smo doživeli naravno nesrečo in so 

poplave prizadele tudi številne družine naših zaposlenih. Hitro smo jim priskočili na pomoč. 

Zaposleni so tudi za lastnino podjetja ob poplavah skrbeli kot za svojo,« (Škaljić 2015, str. 7).  

Zaposleni tako z raziskavo organizacijske klime predstavijo in izrazijo svoje mnenje ter oceno 

delovanja podjetja. 

Organizacijska klima je letos od zaposlenih prejela oceno 3,73. Najvišje ocene, ki spadajo pod 

sklop organizacijske klime, so prejela področja zavzetost in odnos do kakovosti (4,05), 

uspešnost organizacije in poslovodstva (3,88) ter vizija in stabilnost (3,88). Najnižje ocenjeno, 

vendar še vedno nad kritično točko, stoji področje jasnost zahtev in nagrade (3,34) (Energija 

med nami 2015, str. 8).  

Naslednji sklop ocen je sistem vodenja in razvoja. Ocena 3,64 prikazuje, da sta v sklopu 

najvišje ocenjeni kategoriji operativno vodenje (3,81) in komuniciranje (3,66), najnižje pa je 

postavljeno ciljno vodenje in nagrajevanje (3,49) (Energija med nami 2015, str. 8). 

Tretji, zadnji sklop ocen pripada dvema skupinama: zadovoljstvo zaposlenih in zavzetosti 

zaposlenih. Zadovoljstvo zaposlenih je bilo ocenjeno z vrednostjo 3,68, medtem ko je bila 

zavzetost zaposlenih ocenjena z oceno 3,77 (Energija med nami 2015, str. 8). 
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Najvišje ocenjena vidika zadovoljstva sta zadovoljstvo s sodelavci (4,13) in zadovoljstvo s 

stalnostjo zaposlitve (4,06), visoko mesto pa zaseda tudi zadovoljstvo z neposredno 

nadrejenim (4,03). Najnižje na lestvici sta se tokrat znašla vidik možnost za napredovanje 

(2,99) in vidik zadovoljstva s plačo (2,83) (Petrol v Energija med nami 2015, str. 8). 

Zavzetost zaposlenih kot samostojen sklop sporoča posamezne vidike osebne zavzetosti 

zaposlenih. Organizacija se sama po sebi jasno zaveda, kaj se pri delu pričakuje in kako je treba 

opravljati vsakodnevno priložnostno delo. V službi je treba imeti prijatelje, občutek 

sproščenosti in upoštevnosti – posebej od sodelavcev ter nadrejenih. Zaposleni se morajo 

počutiti upoštevani – osnova za to pa je vsa potrebna oprema za opravljanje dela, ki 

posamezniku daje možnost, da se izkaže. Poleg vseh zahtev se še vedno vidi nekaj priložnosti 

za izboljšanje v tem, kako nadrejeni sami zaznajo in pohvalijo dobro opravljeno delo (3,23) ter 

kako se pogosto pogovarjajo s svojimi zaposlenimi o samem napredku pri delu (3,03) (Petrol v 

Energija med nami 2015, str. 8). 

Pri temi pogovorov o delu lahko omenimo letne pogovore v sklopu uspešnejšega delovanja 

podjetja. Letni pogovori v Petrolu se izvajajo že vrsto let, vendar so se v praksi z njimi do zdaj 

srečevali le vodstveni in prodajni strokovni kadri. Na podlagi rezultatov raziskave 

organizacijske klime so tako v podjetju razširili letne pogovore še na raven zaposlenih v Petrol 

d.d., Ljubljana, vendar se moremo zavedati, da še vedno obstaja ena izjema. Letni pogovori, 

katerih namen je naveden v nadaljevanju, se ne izvajajo z zaposlenimi na bencinskih servisih 

(Petrol v Energija med nami 2015, str. 9). 

Osnovni namen letnih pogovorov je, da si vodja in zaposleni enkrat letno vzameta čas ter se 

pogovorita o strategiji podjetja in poslovnih ciljih, o zadolžitvah zaposlenega ter ciljih, ki jih 

mora pri tem dosegati. Obenem je pogovor priložnost zaposlenega za napredek v njegovem 

osebnem razvoju in izobraževanju. Gre predvsem za čim boljše upravljanje skupne delovne 

uspešnosti, ki hkrati temelji na dobri komunikaciji med sodelavci. Odkriti pogovori so hkrati 

priložnosti za oceno in razmislek o posameznikovi uspešnosti ter njegovih ambicijah, ciljih in 

prihodnjih korakih. Vodje na takšen način pravzaprav dobijo boljši vpogled v zmožnosti 

sodelavcev in s tem ocenijo, kaj določen posameznik potrebuje za doseganje zastavljenih 

ciljev. Pogovor spodbuja razmišljanje, kako je cilj postavljen, ali je presežen ali je treba razviti 

še kakšna določena znanja za njegovo dosego (Energija med nami 2015, str. 9). 
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Zaposleni so s komentarji organizacijske klime povedali, da jim je sodelovanje v anketi v 

veliko zadovoljstvo. Počutijo se zadovoljne, da lahko anonimno izražajo  

svoja mnenja in s tem pripomorejo k boljšemu ter bolj kakovostnemu delovanju organizacije 

(Energija med nami 2015, str. 8).   

Prepletenost zaposlenih, in njihova pomembnost v delovanju podjetja Petrol, se je pokazala, ko 

so skrb za okolje, trajnostni razvoj ter zaposlene združili v eni točki. Podjetje je leta 2013 

napisalo svoje prvo trajnostno poročilo, za katerega so prejeli tudi nagrado. V poročilu je 

možno razbrati, da Petrol ni samo okolju prijazno podjetje, temveč tudi zaposlenim prijazno 

podjetje. Seveda je primarna dejavnost podjetja na naftnem trgu, s čimer je povezan vpliv na 

okolico, ne smemo pa pozabiti na to, da je za vse delovanje in uspešnost zaslužen kolektiv 

zaposlenih v samem podjetju Petrol. 

 

3.2.2. Prvo Petrolovo trajnostno poročilo 

 

Primer povezanosti skrbi za okolje in trajnostnega razvoja je v podjetju kazalnik, da delovanje 

organizacije poteka po sistemu upoštevanja določenih pravil, ki so skozi interne pravilnike 

organizacije navedena v načrtu njenega delovanja. 

Prvo Petrolovo trajnostno poročilo, ki je bilo objavljeno leta 2013, govori o tem, kakšen je 

namen delovanja Petrola v sistemu trajnostnega razvoja. Intervju z dr. Marto Svoljšak Jerman, 

ki je bil leta 2013 objavljen v članku Zelene Slovenije, nam pove, na kakšen način deluje Petrol 

pri uporabi delovanja sistema trajnostnega razvoja.  

Skupina Petrol je v sodelovanju s specializirano agencijo za trajnostni razvoj Fit media 

pripravila svoje prvo trajnostno poročilo. V častniku Finance so za poročilo prejeli tudi prvo 

nagrado, skrbnica projekta pa je bila dr. Marta Svoljšak Jerman, direktorica Področja za 

tehnični razvoj, kakovost in varnost. Slika Petrolovega trajnostnega poročila je jasna 

poročevalska metodologija, ki se nanaša na konkretne izračune energetskih in okoljskih 

prihrankov (Zelena Slovenija 2013). 

Dr. Marta Svoljšak Jerman v intervjuju poudarja pomen Petrolovega trajnostnega poročila:  
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“Vemo, da je to podjetje ena največjih slovenskih trgovskih družb, ki se uvršča med 

“velike” ravno iz razloga, da se njegov čisti prihodek in dobiček dopolnjujeta s 

številom zaposlenih in delničarjev. Pomen Petrola v slovenskem prostoru je torej 

znaten, tako iz ekonomskega vidika kakor tudi širše, družbeno in okoljsko. Na področju 

samega trajnostnega razvoja je Petrol v širokem pomenu naredil veliko pomembnih 

premikov, ki so predvsem opazni v strateškem modelu trajnostnega razvoja. S tem je 

tudi okoljsko Petrolovo poročilo postalo tako trajnostno poročilo. Namen poročila je 

izpostaviti model trajnostnega razvoja, ki ga je ustvaril Petrol. S tem damo poudarek 

na dosežek, ki je podjetju prinesel operacionalizacijo trajnostne zaveze glede na 

strateške prioritete razvoja družbe. Strateška področja modela, ki pokrivajo bistvena 

področja delovanja družbe Petrol, so izdelki oziroma proizvodi, storitve, zaposleni, 

drugi deležniki in družbena odgovornost. S takšnim pristopom delovanja družbe je 

podjetje pridobilo na povezovanju in nadgrajevanju osnovnih vrednot. Spoštovanje, 

zaupanje, odličnost, ustvarjalnost in srčnost se tako elegantno povežejo z nastalim 

modelom podjetja. Model omogoča spremljanje in upravljanje ekonomskih, socialnih 

in okoljskih virov delovanja, hkrati pa dopušča možnost vertikalnega in 

medsektorskega spremljanja dejavnosti, povezanih s strateškim, razvojnim in 

aplikativnim vidikom delovanja podjetja. Model vključuje vse prednostne komponente 

razvoja in s tem zagotavlja uravnotežen napredek družbe. Z modelom podjetje tako 

izkazuje svoje delovanje in aktivno vlogo na področju delovanja v svojem širokem 

družbenem okolju. Ker pa skupina Petrol deluje na raznolikih področjih, to predstavlja 

težje pridobljene organizacije skupine, ki bi bile v pomoč pripravljavcem trajnostnega 

poročila. Ključno je, da se zavedamo, da je trajnostno poročilo pripravljeno po 

sistemu, na katerega vplivajo različni dejavniki. Vprašanja, kako določene stvari 

poenotiti, napisati, izraziti in izmeriti, kako pretvoriti in izračunati posamezne 

kazalnike ter kako izbrati primerno metodologijo izračuna, prinesejo določene dileme, 

ki se porajajo v kolektivu. V splošnem se moramo zavedati dejstva, da je skupina Petrol 

relativno kompleksen sistem. Seveda je v poročilu integrirana vrednota samega 

podjetja ter vse njegove tekoče aktivnosti, tako s področja okolja in družbene 

odgovornosti kot tudi s področja drugih socialnih in ekonomskih kazalcev skupine 

Petrol. Pomembna dejavnost skupine Petrol je nudenje in izvajanje energetsko 

učinkovitih in ekoloških rešitev.” (dr. Marta Svoljšak Jerman, 2013). 
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V prvem Petrolovem poročilu o trajnostnem razvoju pridemo do ugotovitev, da je delovanje 

podjetja povezano in prepleteno s sodelovanjem ter z odnosi zaposlenih. Rešitve, ki jih 

podjetje pridobiva, so ključnega pomena, da podjetje deluje kot vodilno na slovenskem trgu. 

Sklop dejavnikov, ki je za to odgovoren, vključuje kolektivno sodelovanje. V prvem 

Petrolovem poročilu o trajnostnem razvoju pridobimo določene informacije, ki nas zanimajo 

za delovanje podjetja. V končni meri za rezultate delovanja podjetja lahko vzamemo 

zaposlene, saj so oni tisti, ki so odgovorni za to, da podjetje danes v celotni podobi delovanja 

deluje vodilno na področju okolja in trajnostnega razvoja. 

 

S tem lahko pojasnjujemo vedenje zaposlenih v podjetju Petrol. Primer spoznanja, da zavest 

zaposlenih teži k doseganju uspešnega in kakovostnega življenja v sklopu delovanja samega 

podjetja, potrjuje Petrolovo poročilo o trajnostnem razvoju. Zaposleni v podjetju temeljijo na 

dobri medsebojni komunikaciji. Ta je zelo pomembna za vzdrževanje in doseganje dobro 

stoječega poslovanja podjetja. S takšnim načinom delovanja zaposleni sami vzpostavljajo 

dober odnos v okolju, v katerem delujejo. Seveda to s seboj prinese številne posledice. Najbolj 

pozitivni od številnih posledic, sta vendarle skrb za okolje in trajnostni razvoj. 

Okolje, v katerem posameznik deluje, sestavlja neko celoto, ki je sama po sebi namen. Ta 

namen je smisel, da celotna organizacija deluje kot eno. Področje vodenja je ključno za 

delovanje dobrih odnosov v samem podjetju in posledično prispeva k različnim rezultatom. 

 

3.2.3. Interni pravilnik Politike upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana 

 

Zaposleni imajo v podjetju Petrol interni pravilnik, ki v členu 3.1 opredeljuje skrb za zaposlene 

v podjetju. Ta člen opredeljuje delovanje zaposlenih v podjetju. Gre za upoštevanje navedenih 

smernic o možnostih pogovora, razgovora oziroma dolžnosti nameniti svoj čas, ki ga zaposleni 

potrebuje in mu hkrati seveda pripada za uveljavljanje svojega mnenja, mišljenja ter sprememb 

v delovanju podjetja. Iz internih dokumentov družbe Petrol je razvidno, da se to nanaša na 

celostno podobo delovanja podjetja. Tako vse zaposlene kot posameznike vključujejo v celoto 

organizacije Petrol. Dokument internih pravil podjetja Petrol d.d., Ljubljana določa poglavitne 

usmeritve upravljanja družbe, ki mora upoštevati zastavljene dolgoročne cilje. Znotraj 

zakonskih in statutarnih določb se tako zavezuje k javnemu razkrivanju svoje politike vodenja 
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in upravljanja. Uprava in nadzorni svet s Petrolovim dokumentom o politiki delovanja javno 

razkrivata, kako bosta nadzirala ter vodila družbo v obdobju sprejema do vsakokratne 

spremembe samega (že) podanega dokumenta (Petrol 2015). 

V 3.1. členu dokumenta Politike upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana je opredeljeno, da 

zaposleni sami izkazujejo svojo skrb za zaposlene z vrsto aktivnosti in na ta način hkrati 

krepijo vrednote podjetja, gradijo in vzdržujejo stabilno organizacijsko kulturo ter klimo. 

Motivirani in zavzeti zaposleni predstavljajo pomembno konkurenčno prednost podjetja in 

ključni dejavnik uspeha. V Petrolu se zavedajo, da k dobremu delovnemu vzdušju in 

motiviranosti zaposlenih lahko veliko prispevajo s primerno komunikacijo. Zato se v družbi 

odvijajo aktivnosti, ki omogočajo tvorno in kreativno sodelovanje ter prenos informacij 

zaposlenim. Zaposlene redno seznanjajo z dogajanjem na trgu in v panogah, ki jih podjetje 

obvladuje, ter o poslovnih aktivnostih in dogodkih v podjetjih skupine Petrol. Komunikacija z 

zaposlenimi poteka na različne načine in na različnih nivojih. V okviru Petrolovih razvojnih 

konferenc se široka baza zaposlenih seznani s strategijo razvoja in s cilji podjetja ter z 

doseženimi rezultati poslovanja za posamezna obdobja. Udeleženci rednih mesečnih oziroma 

tedenskih sej in kolegijev ostale zaposlene interaktivno obveščajo o informacijah, povezanih z 

njihovim vsakdanjim delom. Na razširjenih poslovodskih sestankih in dnevih maloprodaje ter 

sestankih veleprodaje se poslovodstvo z zaposlenimi pogovori o poslovanju in jim posreduje 

druge aktualne informacije. Na interni spletni strani (intranet) se objavljajo različna obvestila, 

kot so interni razpisi in vabila za zaposlene ter njihove družinske člane, obveščanje pa poteka 

tudi prek internega časopisa, obvestil na oglasnih deskah in prek elektronskega obveščanja 

zaposlenih o informacijah, povezanih z njihovim delom. V okviru vsakoletne raziskave 

organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih vodje z zaposlenimi izmenjajo mnenja ter 

odgovorijo na njihova vprašanja in pobude. Na internih programih izobraževanja se 

zaposlenim predstavijo poslovni procesi, vizija, strategija in cilji podjetja, sistemi poslovanja 

in različna orodja za bolj kakovostno, učinkovitejše in varnejše opravljanje dela, dobre interne 

poslovne prakse ter prakse uspešnih podjetij. Zaposleni aktivno sodelujejo in dajejo svoje 

pobude, v okviru rednih letnih pogovorov pa se vodje individualno pogovorijo s sodelavci o 

njihovih poklicnih ciljih ter kariernem razvoju. Pomembna komunikacija z zaposlenimi se 

odvija tudi prek predstavnikov zaposlenih, in sicer: sveta delavcev, sindikata in delavskega 

direktorja (Petrol 2010). 
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Poleg člena 3.1 (Politika upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana, v Petrol 2010) pa se lahko 

opremo še na dva, ki sta bistvenega pomena za delovanje podjetja. Člen 10 (Politika 

upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana, v Petrol 2010) govori o strategiji komuniciranja 

družbe in o razkrivanju informacij komunikacijskih aktivnosti. Te naj bi se izvajale kot 

podpora za poslovno strategijo. Komunikacija v sklopu celotnega dokumenta temelji na 

ključnih vrednotah gospodarskih družb in družbe kot celote. Delovanje s sistemom odprtosti, 

proaktivnosti in poštenosti, z grajenjem ter vzdrževanjem ugleda družbe in z vsemi njenimi 

organi delovanja omogoča, da sama komunikacija poteka po načelu pravočasnega dostavljanja 

sporočil ciljni javnosti. Takšen način komunikacije je zagotovilo za razumevanje in 

vzdrževanje odnosov, ki so stabilni, trdni, konkretni ter dolgoročni. V podjetju Petrol se 

zavedajo, da je takšen način delovanja težko merljiv, po drugi strani pa se zavedajo tudi tega, 

da je to način vpliva na maksimiziranje vseh moralnih ter materialnih vrednosti družbe. 

Komunikacija, vzpostavljena v organizaciji, tako privede do enovitih komunikacijskih 

sporočil, ki so nadzorovana in ciljno usmerjena prek komunikacijskih kanalov. S svojim 

načinom delovanja podjetje stremi k najvišjim standardom objavljanja poslovnih poročil, ki so 

opredeljena z zakonskimi normami in vsakokratnimi zahtevami ter priporočili borze. Vse 

komunikacijske aktivnosti tečejo skladno s Petrolovim kodeksom ravnanja in vrednotami 

družbe Petrol d.d, Ljubljana (Petrol 2015). 

Naslednji člen v dokumentu upravljanja politike družbe Petrol omenja varovanje zaposlenih v 

družbi. Varovanje interesov zaposlenih je zelo pomembno za uspešno poslovanje. Za 

doseganje visoko zastavljenih ciljev morajo imeti skupina, organizacija in podjetje sami po 

sebi dobro motivacijo. To je možno doseči z dobro povezanostjo in z dobrimi odnosi med 

zaposlenimi. Ko so zaposleni zadovoljni, je moč doseganja zastavljenih ciljev enormna. V 

politiki Petrola je napisano, da je zastavljene cilje mogoče dosegati le, če so zaposleni dovolj 

motivirani in zadovoljni. Tako je naloga podjetja, da med zaposlenimi ustvarja pozitivno klimo 

in zadovoljstvo na delovnem mestu ter da je podjetje družini prijazno. V sklopu delovanja, ki 

temelji na usklajevanju poklicnega in zasebnega podjetja, je Petrol pridobil tudi certifikat 

Družini prijazno podjetje. V nadaljevanju sprejeli še dodatno vrsto ukrepov, ki temeljijo na 

boljšem usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja posameznikov, ki delujejo v 

organizaciji sami. Izpostaviti se želijo predvsem kot podjetje, ki stremi k omogočanju 

izobraževanja zaposlenih in k razvoju na osebnem ter strokovnem področju. Podjetje spodbuja 

idejo, da je podjetje učeče se in da so zaposleni izobraženi ter seznanjeni z delovanjem celotne 

organizacije. Prek takšnega načina delovanja imajo vsi zaposleni tudi možnost izražanja 
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svojega mnenja o delovanju podjetja. Zaposleni prek svojih predstavnikov v svetu delavcev in 

sindikatu ter prek delavskega direktorja dobijo možnost, da izražajo in uveljavljajo svoja 

stališča, ideje ter mnenja o določenem načinu delovanja v podjetju. Predsednik uprave in člani 

uprave se redno udeležujejo sej sveta delavcev, zaposleni pa lahko z njimi komunicirajo 

neposredno, formalno na poslovnih in neformalno na družabnih srečanjih, prav tako pa tudi 

prek interne elektronske pošte. Zaposlenim zagotavljajo najmanj z zakonom in ustavo 

določene standarde obnašanja glede preprečevanja diskriminacije ter nedovoljenih posegov v 

zasebnost in dostojanstvo zaposlenih (Petrol 2015). 

Kljub vsem podanim pravilnikom in členom se moramo zavedati, da je glavna točka 

zaposlenih, na katero se v osnovi opremo v diplomski nalogi, člen 3.1.  

V politiki upravljanja družbe Petrol d.d., Ljubljana, zasledimo temeljni pogoj delovanja 

podjetja, ki od zaposlenih zahteva, da se v okviru rednih letnih pogovorov vodje oddelkov 

individualno pogovorijo s sodelavci o njihovih poklicnih ciljih in na kratko izdelajo njihov 

karierni načrt (Petrol 2014). S tem podjetje dokazuje in zagovarja svoj naziv “zaposlenim 

prijazno podjetje”. 

 

3.3. Organizacija 

 

Na podlagi zgoraj opredeljenih členov, ki so vezani na poslovne politike upravljanja družbe 

Petrol d.d., Ljubljana, lahko ugotovimo, da delovanje podjetja temelji predvsem na 

komunikaciji in medsebojnih odnosih. Skozi pravila in določbe, ki poudarjajo, da imajo vsi 

zaposleni svoje pravice za uveljavljanje svojega mnenja, spoznamo, da je za uspešnost podjetja 

pomembna predvsem komunikacija med zaposlenimi. Na ta način so zaposleni medsebojno 

povezani in medsebojno odgovorni za delovanje podjetja. 

»Organizacija je hierarhičen, urejen odprt družbeni sistem, ki ga ljudje oblikujejo in pozneje v 

njem delujejo zaradi lažjega uresničevanja lastnih interesov,« (Biloslavo 2008, str. 18). 

Najprej tukaj lahko izpostavimo podjetje kot organizacijo. Podjetje Petrol, oziroma v širšem 

pomenu sama organizacija, je odgovorno za svojo uspešnost samo po sebi. Merilci in kazalniki 

doseganja uspeha organizacije se pojavljajo v različnih oblikah. 
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Organizacija posameznikom zagotavlja nižje stroške iskanja, koordinacije in negotovosti, ki bi 

jih ti imeli, če bi na trgu nastopali kot posamezniki. V zameno za takšno delovanje naj bi vsak 

posameznik za doseganje ciljev v svoji organizaciji prispeval svojo energijo – npr. s svojim 

delom in kapitalom ter z znanjem. Organizacija je z okoljem povezana in od njega odvisna 

(Pfeffer 1994, v Biloslavo str. 18), zato tudi njeni cilji temeljijo na doseganju uspešnosti 

(posredno ali neposredno) kakovosti menjalnih razmerij med posamezniki ter samo 

organizacijo in med skupinami ter drugimi organizacijami v njenem okolju. Stopnja 

usklajenosti med cilji organizacije in cilji posameznih notranjih ter zunanjih udeležencev 

(posameznikov, skupin, organizacij) pa je odvisna od moči, ki jo slednji lahko izkoristijo in 

uveljavijo za dosego lastnih ciljev ter ciljev organizacije (Cyert in March v Biloslavo 1963, v 

Biloslavo str. 18). 

“Formalne organizacije so organizacijski odprti sistemi, v katerih se ljudje in sredstva 

svobodno združujejo za uresničevanje določenih ciljev,” (Ivanko 2005, str. 9). 

Podjetje mora imeti zastavljene smernice, po katerih deluje. Podjetništvo je proces, ki je 

dinamičen. Ta proces omogoča podjetju, da ustvarja bogastvo. Posamezniki so tisti, ki so za 

proces odgovorni. Z vsakim posameznikom podjetje lahko pridobi ali izgubi določene 

vrednosti. Posameznik predstavlja za podjetje naložbo, zato lahko podjetje z neustreznim 

izborom sodelavcev veliko izgubi. Naloga vsakega posameznika je, da v podjetje prinese nove 

veščine in znanja. Organizacija mora s svojimi zaposlenimi na svojem področju predvsem 

pridobiti in v čim večji meri ustvariti nove projekte, izkušnje, produkte ter novosti. Praktično 

mora posameznik v podjetje, v katerem deluje, prinesti inovativnost (Antončič in drugi 2002, 

str. 29–30). 

Vloga podjetnih ljudi – zaposlencev v organizaciji –temelji predvsem na uvajanju sprememb v 

strukturah poslovanja in družbi. Ta vloga podjetju omogoča dosegati večjo motivacijo 

zaposlenih in željo po večji produktivnosti ter boljšem sodelovanju. Če ima podjetje pravilno 

nastavljene smernice, bodo v osnovi tudi zaposleni z večjim veseljem delovali in pomagali. 

Vse to je odvisno od samega koncepta organizacije, kaj zahteva in kaj želi od zaposlenih 

(Antončič in drugi 2002, str. 35). 

Ne smemo pozabiti, da so v podjetju pomembnejši členi podjetja tisti, ki so na vodilnih 

položajih. Od njih je odvisno, kakšen pristop bodo izbrali do zaposlenih in kako bodo svojo 

vizijo predstavili članom, vključenim v organizacijo. 
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Zatorej imamo tukaj vodstvo, ki je glavni dejavnik, ki mora s položaja legalne in moralne 

avtoritete poiskati skupno rezultanto interesov ter jih tako udejanjiti v praksi z ekonomično 

razpolago sredstev (Biloslavo 2008, str. 18). 

Pri opredelitvi pojma vodstvo (t. i. menedžment) se srečamo z ugotovitvijo, da zanj obstaja 

veliko definicij. 

 

3.4. Menedžment 

 

Skozi čas je pojem menedžment ostal odprto vprašanje, saj zanj ni enoznačne definicije. 

Največkrat je pojem opredeljen kot skupek funkcij (Higgins 1991, str. 6, Rozman, Kovač in 

Koletnik 1993, str. 71, Možina 1994, str. 148, Dubrin 2000, str. 10, Daft in Marcic 2001, str. 5, 

Desler 2001, str. 3 v Bilsolavo 2008, str. 15). Te je v svojem delu že pred skoraj sto leti 

opredelil Fayol 987 in tako povzel menedžment kot pojem, ki nekako opredeli načrtovanje, 

organiziranje, usmerjanje ter nadziranje. Skozi čas menedžment zasledimo tudi kot funkcijo 

kadrovanja (Weihrich in Koontz 1994, str. 4) (Weihrich in Koontz v Biloslavo 2008, str. 15). 

Na malo drugačen način pa pojem menedžmenta opredeli Higgens (1991, str. 6–8), ki meni, da 

je menedžment izvor delovanja podjetja. Temeljne funkcije menedžmenta opredeli kot 

poslanstvo organizacije in s tem poudari, da je funkcija menedžmenta reševanje problemov 

osnovna funkcija oziroma samo jedro podjetja. S tem opredeli menedžment kot dejavnik v 

podjetju, ki je praktično proces, ki se izvaja za spoznavanje in analizo problemov, ugotavljanje 

vzrokov, opredeljevanje ter izbiro alternativ, ustreznih rešitev, načrtovanje izvedbe, 

spremljanja in nadzorovanja dosežkov (Biloslavo 2008, str. 15). 

Pojem menedžment lahko opredelimo na dva načina. Prvi pomen menedžmenta povezujemo z 

menedžmentom kot kadrom ljudi, drugi pa se osredotoča predvsem na razlago menedžmenta 

kot pojma dejavnosti. Menedžment kot pojem kadra ljudi povzema, da so menedžerji ljudje, ki 

so na določenih pozicijah v podjetju, njihovi funkciji pa sta predvsem upravljanje in 

organiziranje delovanja podjetja. Po drugi strani pojem menedžment opredeljuje samo 

dejavnost podjetja, ki se povezuje z razlago, da je pojem poslovna in podjetniška veščina 

(Easterby-Smith in drugi 2005, str. 20–21). 
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Ko govorimo o delovanju menedžmenta v podjetju, moramo biti pozorni, da pojem opredelimo 

v kontekstu delovanja v podjetju. Nujen je holističen pogled na menedžment, ki pokaže, da je 

menedžment pojem, ki v svoj pogled dejansko vključuje posameznika, skupino, organizacijo, 

družbo kot celoto in razmerja med vsemi njimi. Takšna teorija sicer velja kot klasični problem 

treh stranic in opredeljuje, da ni mogoče istočasno maksimirati: 1. obsega podrobnosti, ki jih 

teorija zajema (tj. zajeti vse tisto, kar oblikuje identiteto posameznika, skupine in organizacije 

ter usmerja njihova dejanja), 2. celovitosti teorije (zajema vidik posameznika, skupine ter 

organizacije v vseh časovnih razsežnostih) in 3. preprostosti teorije (izoblikovanje teorije za 

omogočanje nedvoumnih presojanj uspešnosti menedžmenta ter podajanje jasnih usmeritev, 

kako to izboljšati). Tako lahko vidimo, da je končna rešitev med temi tremi stranicami bodisi 

maksimiranje samo dveh od treh stranic bodisi celo kompromis med vsemi tremi (Biloslavo 

2008, str. 16). 

Mary Parker Follet je v svojem času opredelila pojem menedžmenta kot umetnost doseganja 

ciljev s pomočjo ljudi. Menedžer naj bi bil po njenem mnenju tisti, ki v skupino vnaša energijo, 

ki temelji na uspešnem in učinkovitem delovanju doseganja ciljev. Navdih, ki ga menedžer 

vnaša v svoje delovno okolje, in usmeritve, ki jih poda svojim sodelavcem, omogočajo 

razumevanje celotne skupine, da dosežejo zadano (ali kot skupina/organizacija kot celota ali pa 

kot posameznik znotraj te). Da bi menedžer dosegel te končne cilje, mora člane skupine 

oblikovati oziroma razporediti tako, da si znotraj nje vsi sooblikujejo skupni namen ali 

temeljni smoter, ki jih bo vodil in držal skupaj. Člani skupine podzavestno delujejo kot eno, 

menedžer pa jih pri tem vodi do uspešnega in učinkovitega doseganja zadanega cilja. Ne 

smemo pozabiti, da je menedžer tudi sam član skupine, ki jo vodi, in da ima od nje določene 

obveznosti. Pomembno je vedeti, da je produktivnost organizacije na vrhuncu takrat, ko je 

dosežen interes celotne skupine v skladu z interesom posameznika, ki v njej deluje (Biloslavo 

2008, str. 20). 

Pomembno je, da povezujemo vrednost zaposlenih v podjetju z vplivom na delovanje 

organizacije. Okolje, v katerem posamezniki delujejo, je sorazmerno odvisno od zaposlenih v 

podjetju. Posameznik in okolje sta dejavnika, ki se medsebojno prepletata ter sta v končni meri 

odvisna en od drugega. Kazalniki uspešnosti se tako pokažejo v uspehu delovanja same 

organizacije.  

V definiciji menedžmenta človeških virov vidimo, da je to interdisciplinaren pristop, ki 

povezuje različne poglede na menedžment. Pomembna funkcija menedžmenta človeških virov 
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je, da je oblikovana iz dveh pojmov. Funkcija menedžmenta deluje kot skupek filozofije in 

razvitega modela kadrovske funkcije. Skupek obeh zagotavlja ključno usklajenost 

menedžmenta na obeh ravneh. Filozofija menedžmenta je namreč pogoj, da se v nadaljevanju 

razvije menedžment človeških virov kot kadrovska funkcija v praksi. Seveda na takšen razvoj 

vpliva še mnogo dejavnikov, zaradi katerih je potem menedžment lahko pozitiven ali 

negativen, vendar dejstvo je, da je njegova ključna naloga to, da ljudi privede do zagotavljanja 

konkurenčnosti in uspešnosti v organizaciji, v kateri delujejo. Sam namen menedžmenta 

človeških virov je razumevanje kadrov in njihovega delovanja v podjetju (Svetlik in Zupan 

2009, str. 26–27). 

Menedžment v osnovi potrebuje organizacijo in posameznike. Skupek vrednot obeh sta 

uspešnost in produktivnost. Seveda je vse odvisno od strukture organiziranosti dela v podjetju 

in kakšen je pravzaprav način dela podjetja. Pomembno je vedeti, da so posamezniki ključni za 

delovanje organizacije.  

»Najbolj cenjen vir v organizaciji so ljudje,« (Witzel 2004, str. 71). 

 

3.4.1. Posamezniki in okolje organizacije 

 

Skozi odvisnost zaposlenih od organizacije in obratno vidimo, da se na podlagi zelo 

spremenljivega okolja lažje osredotočamo na opredelitve delovanja podjetja v smeri 

reorganizacije, preusmerjanja ter prestrukturiranja. Za primeren način doseganja uspeha v 

organizaciji podjetja uporabljajo predvsem uvedbo novih tehnologij, metod in nove načine 

prenosa informacij (Vila v Vuk 2000, str. 112). Skozi sistem delovanja podjetja lahko 

opazimo, da so razmere, v katerih deluje podjetje, eden izmed najpomembnejših dejavnikov. 

Način delovanja podjetja prikazuje, da je varna razvojna pot izkupiček dobrega gospodarskega 

interesa, povezanega s podjetniškim interesom. Interesi so posledično povezani z doseganjem 

ciljev, kar pa za podjetje v splošnem pomeni stalno prizadevanje za izboljšanje ali 

modernizacijo tehnologije in tehnike, uporabe materialov ter postopkov, ki povzročajo kar 

najmanj neuporabnih odpadkov ali škodljivih snovi, organizacijo zbiranja in odstranjevanja 

embalaže pokvarjenih, izrabljenih ali zavrženih izdelkov ter zmanjševanje specifičnih porab 

energije na enoto izdelkov in storitev ter posredno obremenjevanje okolja, ki ga povzroča 
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proizvodnja energije. S tem so vzporedno povezani tudi organizacija in stalni nadzor kakovosti 

ter možnost raziskovalnega in razvojnega dela, usposabljanja ljudi, da imajo svoj lasten vpliv 

na okolje v mejah dopustnega ter da se hkrati povezujejo z drugimi podjetji, da bi prišli do 

rešitev, ki so potrebne za izvedbo določenih nalog oziroma drugih dejavnikov (Lah 1996 v Vuk 

2000, str. 145–155). 

Problem se v organizaciji pojavi večinoma, ko so ljudje željni sprememb in pripravljeni na 

nove inovacije ter nov način dela, vendar jim organizacija, v kateri delujejo, tega ne dopušča. 

Pomembno je predvsem usklajevanje dela organizacije z delom posameznega zaposlenega v 

njej. 

Usklajevanje zahtev podjetja in potreb zaposlenih je pomemben člen za delovanje 

organizacije. Zaposleni v podjetju bodo z dobrimi medosebnimi odnosi bolje delovali. Cilj 

poslovanja je, da so zaposleni zadovoljni s svojim delom in da je organizacija na dobičkonosni 

ravni. Ne glede na samo stanje organizacije morajo biti zaposleni upoštevani in se v odnosu z 

organizacijo, za katero delajo, počutiti varne ter spoštovane. 

Takšna uskladitev in integracija medosebnih odnosov ter interesov sta ključnega pomena 

predvsem v nestabilnih okoljih delovanja podjetja. Družba, ki si želi dobrega delovanja in 

vodilnega obstanka področju kakovosti delovanja v trajnostnem, družbenem, tehnološkem, 

ekonomskem ter okoljskem razvoju, mora seveda vlagati v različna področja delovanj podjetja 

(Gantar 2000a: str. 8 v Vuk 2000). 

Sredstvi za doseganje in usklajevanje ter realizacijo tovrstnih ciljev sta inovativnost in znanje. 

Glavna dejavnika današnjega časa sta mednarodno konkurenčno znanje in sodobna tehnologija 

(Kavaš v Vuk 2000, str. 9). Družba znanja temelji na konkurenčnosti predvsem v smislu, da je 

sama po sebi strateško usmerjena in da je njena vizija usmerjena v doseganje obstoja razvoja na 

področju trajnostne družbe. Cilji so doseganje trajnosti, obstoj razvoja in napredek v okoljski 

inovativnosti. Temu sklopu vseh povezanih pojmov lahko rečemo tudi področje ekološkega 

menedžmenta (tj. okoljsko upravljanje) (Vuk 2000, str. 14). 
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3.5. Ekološki menedžment – okoljsko upravljanje 

 

V dobi tržnega gospodarstva je pojem ekološkega menedžmenta predstavljen kot poslovna 

družbena nujnost, potrebna za delovanje posameznega podjetja (Mihalic in Vuk 1999, str. 

52–54).   

Ekološki menedžment pokriva teme različnih področij vodenja podjetij. Povezan je z 

raziskovanjem, razvojem, nabavo, s proizvodnjo, z marketingom, investicijami, s kadri ipd. 

(Paker v Vuk 2000, str. 52). Je izrazito interdisciplinarno področje, v katerem je omogočena 

razsežnost razvoja menedžmenta v klasičnem pomenu besede. Temeljne naloge in aktivnosti 

menedžmenta se tako nedvomno odražajo v skrbi za varstvo okolja. To v posameznem 

podjetju predstavlja pojem, ki je predmet spleta poslovnih funkcij. Skrb za varstvo okolja mora 

tako v podjetju postati del strateške izvedbe poslovnih ciljev in izvedbe akcij v smeri okolju 

prijaznega podjetja. Vedeti je treba, da ekološka osveščenost ne temelji zgolj na preteklih 

dejanjih in na odpravljanju posledic, temveč mora biti jasno izražena tudi kot preprečevanje 

nastajanja novih tovrstnih pojavov (Mihalič 1999a, str. 8 v Vuk 2000, str. 52). 

Na oblikovanje organiziranosti organizacije vplivajo številni dejavniki. Eden izmed teh je 

okolje, ki mora biti posebej urejeno za delovanje podjetja. Okolje je za podjetje pomembno, saj 

se organizacija po njem organizira in prilagaja. Dobro poznavanje organizacijskega okolja, v 

katerem podjetje deluje, je potrebno za uspešnost podjetja. Okolje je lahko stabilno, nestabilno, 

negotovo in raznovrstno, zato mora biti oblika organizacijske strukture postavljena tako, da 

lahko v najvišji meri zadovolji potrebe organizacije ter okolja. Organizacija mora biti 

pripravljena na spremembe in prilagoditve okolju, saj na podlagi tega lahko uspešno deluje 

(Ivanko 2004, str. 102–103). 

Na okolje v organizaciji je treba paziti. Tako skozi povezavo vseh treh pojmov lahko vidimo 

idejo o stabilnosti in trdnosti okolja. Če se pojmi, ki so med seboj povezani, trdo držijo in 

sklepajo eden drugega ter so v popolni meri odvisni en od drugega, lahko to privede do trdnosti 

organizacije.  
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Slika 3.3: Okoljsko upravljanje – trdni temelji 

 

Vir: Pregrad in Musil (1995), str. 37, v Vuk (2000), str. 16 

 

Varstvo okolja pomeni strateško dimenzijo, ki je opredeljena kot determinanta ekološkega 

menedžmenta. Vzročno-posledično s pojavom in z razvojem ekološkega pristopa k 

menedžmentu pa se je začel tudi proces »ekologiziranja« podjetij. Zavest ekonomistov še ni 

dovolj kristalizirana v pomenu svetovnega gospodarstva in ekosistema, vendar so na drugi 

strani okoljski znanstveniki, ki so zelo dobro ozaveščeni o ideji ekologiziranja podjetij. 

Obremenitev okolja, ki je vsakodnevno močnejša, izvira predvsem iz črpanja naravnih virov in 

presežkov naravnih zmogljivosti. Prag črpanja iz naravnega sistema bo prej kot slej 

prekoračen. S tem se posamezni poseg dotakne osnov naravnega vira. Na tej točki se tako 

pojavijo različne spremembe (Brown et al. 1998, str. 4–5 v Vuk 2000, str. 16), ki pa se 

dotaknejo zavesti okoljskih znanstvenikov. Sčasoma je njihovo razmišljanje začelo prodirati 

tudi na področja v podjetjih. Zajemajo predvsem pomembnost področja menedžmenta, 

organizacije in podjetništva v podjetjih (Vuk, 2000). S tem je koncept ekološkega sistema na 

področju podjetja oziroma na področju delovanja posameznega podjetja opredeljen tudi kot 

koncept ekonomskega, socialnega in ekološkega. Na eni strani gre za doseganje ekonomskih 

ciljev, kot so produktivnost, rentabilnost, konkurenčnost in gospodarska rast, na drugi strani pa 

socialne zahteve posameznega podjetja predpisujejo delovanje na področju humanizacije 

modela, motiviranosti ter soupravljanja. Okoljske zahteve, ki so neposredno prepletene z 

delovanjem podjetja, težijo k čim manjšemu obremenjevanju naravnega okolja. Zavedati pa se 

moramo, da konec koncev tržno gospodarstvo funkcionira le na temelju intaktnega naravnega 

okolja. Izziv za podjetje je tako postavljen v okvir doseganja optimizacije ekonomskih ciljev s 
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hkratno socialno in okoljsko odgovornostjo (Pregrad in Musil 1995, str. 37 v Vuk 2000, str. 

16).  

Trdna organizacija pomeni, da organizacija deluje v stabilnem okolju. Organizacije, ki delujejo 

v okolju, ki je na stabilnih temeljih, imajo značilnost sprememb v količini in kakovosti 

izdelkov. Izsledki takšnega delovanja podjetja nam povedo, da je organizacija zato ocenjena z 

relativno visoko stopnjo v napovedih prodaje in da lahko svoje planiranje ter napovedovanje 

dokaže z rezultati splošnih kazalnikov o poslovanju podjetja (Ivanko 2004, str. 104). 

 

3.6. Politika delovanja organizacije v sklopu ekološkega menedžmenta 

 

Temeljni koncept pristopa uvajanja, razvoja in izpopolnjevanja ekološkega menedžmenta v 

podjetju je opredeljen kot pojem »krog ekološkega menedžmenta«. Ta zavzema področja v 

podjetjih, ki so neposredno povezana in odvisna eno od drugega (Vuk 2000, str. 54). 

Štiri načela ekologije so v medsebojni povezavi in ponazorijo dejansko povezavo med 

ekologijo ter menedžmentom; konkretno, med podjetjem in okoljem. V celostnem pomenu 

tako držimo raven zavesti, da je vsako posamezno podjetje povezano z vsemi ostalimi, da mora 

vse nekam voditi, da ničesar ni moč dobiti zastonj (Vezjak 1998, str. 122 v Vuk 2000, str. 17). 

Okoljska politika, ki deluje v določenem podjetju, pomeni usklajevanje interesov in ukrepov 

pri urejanju odnosov družbe do narave. Vsak posamezni poslovni organizem ima sistem 

vodstva oziroma uprave, ki skrbi za skladnost delovanja z okoljem (Vuk, 2000). 

Družbeno-okoljska politika kot sorodni pojem pa ima nalogo, da na primeren način poskrbi za 

spodbude, omejitve, vplive in udejanjanje za določene izboljšave razmer v delovanju podjetja 

v okolju (Lah v Vuk 2000, str. 16). Dobro organizirano varstvo okolja ni dovolj za izboljšanje 

razmer. Tukaj je treba vedeti, da je varstvo okolja pojem, ki temelji na odločujočem 

gospodarskem, tehnološkem in znanstvenem napredku (Lobnik v Vuk 2000, str. 17). 

 

Konkretni vzroki za prizadevanje za varstvo okolja v podjetju so tako zakonodaja, ekološka 

odgovornost, optimizacija stroškov, dobiček, ugled, zahteve trga, razvoj podjetja in skrb za 

delovno okolje ter delavce (Strašek v Vuk 2000, str. 52–53). Okoljevarstveno razmišljanje in 
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obnašanje je strateškega pomena za podjetja. Skozi delovanje podjetja vidimo kakšne so 

pravzaprav možnosti podjetja za izvajanje poslovnega procesa “ekologizacije” podjetja. 

Ekološko prizadevanje in tržno gospodarstvo sta resda pojma, ki sta med seboj neposredno 

povezana, vendar je njuno dopolnjevanje samo po sebi namen, da se načrtovanje, razvoj, 

delovni postopki, tehnološki postopki, uporaba materialov, energije in ostalih resursov na 

način uporabe ter odstranitve končnega izdelka udejanjajo kot dejanski, realiziran načrt, ki je 

bil primarno ustvarjen za ohranjanje neobremenitve okolja. Tako bo okolje v povezavi z 

dobičkom podjetja povečalo tudi obstoj tržnega deleža in poslovanje bo vodilo proti povečanju 

dobička. S tem ko določeno podjetje doseže to raven delovanja, se lahko izpostavi 

konkurenčna prednost podjetja. To je primarni povod za sestavo dela celotne podjetniške 

strategije. Menedžment v tej svoji razsežnosti s svojim načinom delovanja pridobi razvojne 

možnosti in se s svojim udejanjanjem vse bolj integrira v vlogo ekoloških komponent kot 

konkurenčne dejavnosti. Razvoj tovrstne ekološke in okoljevarstvene politike v podjetju 

privede do iskanja inovativnih rešitev ter tako podjetje samo privede do konstante težnje po 

doseganju konkurenčne vrednosti (Vuk 2000, str. 53). 

Tako vemo, da je oblikovanje določene organizacijske strukture posledično pogojeno z 

organizacijo transakcij oziroma njene dejavnosti prek trga ali prek podjetja samega. 

Pomembno je usklajevanje, ko podjetje želi znižati transakcijske stroške, po drugi strani pa 

pridobiti čim več. Organizacija se primarno poskuša izogniti tržnim nepopolnostim, saj bo 

poskrbela za primerno delovanje v okolju znotraj nje same. Za to bo predvsem uporabila 

vključeno vodstvo po principu primera divizijske strukture (Ilič 2001, str. 186). 
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Slika 3.4: Potek ekološkega menedžmenta 

 

 

Vir: Bhargava in Welford (1996b), str. 120 v Vuk (2000), str. 56 

 

Model poslovnega upravljanja so analitične in sestavne metode, ki so v odvisnosti podjetja do 

okolja. Proces, katerega potek je sestavljen iz točk, nam pove, kaj je pravzaprav krog 

ekološkega menedžmenta. Res je, da moramo biti pozorni na celotno delovanje organizacije v 

povezavi s tržnimi segmenti, vendar obenem ne smemo zanemariti dejstva, da je politika 

podjetja vendarle tista, ki pogojuje zakone delovanja podjetja. Ekološki menedžment nam 

prikaže sliko delovanja organizacije na način, kje organizacija je in v kakšnem stanju je v 

danem trenutku. Podjetje se mora hkrati vprašati, kje je njegova konkurenca. Nato se vprašanje 

organizacije nadaljuje v povezavi z dejstvom vizije in ciljev podjetja, kam pravzaprav 

organizacija želi priti in kakšna je njena strategija doseganja cilja ob želji, da se organizacija 

premakne na drugo mesto. Tako organizacija vzporedno s svojim delovanjem vzpostavi 
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akcijski plan, prek katerega pride do točke, v kateri se meri uspeh organizacije. Ko je proces 

zaključen, ustrezno obvesti vso potrebno javnost o izidu oziroma rezultatu meritve. 

Poleg kroga ekološkega menedžmenta moramo biti pozorni tudi na politiko, ki je v 

posameznem podjetju postavljena v splošno delovanje. Zakonodaja, ki jo predpisuje, je 

odgovorna za zaščito okolja – te pa se morata zavedati tako vsak posameznik kot član družbe 

kot tudi družba sama (Koželj v Vuk 2000, str. 57).  

Politika ekološkega menedžmenta pravzaprav deluje v smislu varovanja skrbi za okolje znotraj 

organizacije. V končni meri predstavlja promocijo podjetja, prek katere lahko podjetje pridobi 

medijsko naklonjenost. S tem si tako organizacija lahko zelo pomaga pridobiti svoje 

promocijske slike, v smislu kreacije interne ekološke osveščenosti podjetja. Gre za principe 

standardov, še posebej ISO 14001, saj organizacija s takšnim standardom lahko izkoristi svojo 

priložnost in seznani javnost s prizadevanjem podjetja za čistejše okolje (Vuk 2000, str. 63). 

Ekološki menedžment se v celoti prikaže kot organizacijski pravilnik, ki ustvarja dobro mnenje 

ali ugled podjetja do ciljne javnosti, zmanjšuje nevarnost negativne publicitete in kriz, 

povečuje zaupanje v organizacijo (povečuje zaupanje finančnih institucij, poslovnih 

partnerjev, kupcev, splošne javnosti, medijev) ter hkrati ponuja številne tržne priložnosti v 

sklopu prodora na tuje trge (Grdadolnik 1999, str. 76–77 v Vuk 2000, str. 63). 

Skrb varstva okolja zato jemljemo kot osnovno sporočilo pri promociji za ustvaritev dobre 

slike podjetja, in sicer z namenom, da ima organizacija dolgoročnost in stabilnost, da skrbi za 

prihodnje generacije, da je drugačna od svojih konkurentov ter da ima okolju prijazne izdelke 

(Grdadolnik 1999, str. 77 v Vuk 2000, str. 62–63). 

Ker vemo, da je poslovno preživetje podjetja v sodobnem svetu odvisno od mnogih 

dejavnikov, se moramo zavedati dejstva, da je za vsako podjetje pomembno, da ima 

sestavljeno svojo politiko standardov. V splošnem so standardi usmerjeni predvsem v načine 

delovanja podjetij, to pa so večinoma v današnjih časih način mednarodnega trgovanja, 

svobodni trgi trgovanja prek državnih mej in možnosti konkurence. Standardi so že več časa 

napisani po principu, ki zagotavlja bolj kakovostno trgovanje v sodobnem svetu globalne 

trgovine (Novak in Praznik 2000). 
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Standardi, po katerih je napisano delovanje podjetja, se pridobivajo na način ugotavljanja, 

kakšen sistem imajo uveden v sami organizaciji v sklopu ravnanja z okoljem (Vuk 2000, str. 

63). 

Pojmi, ki so hkrati standardi in pravilniki o pravilnem načinu trgovanja podjetja, se kažejo kot 

različni izbirni seznami za nabavo materiala, upoštevaje okoljevarstvene kriterije, svetovanje 

pri razvoju okolju primernih produktov, sodelovanje na proizvodnem področju glede čistejših 

tehnologij, nadzor nad delovanjem čistilnih naprav s poudarkom na sistemih internega in 

eksternega recikliranja, sodelovanje pri investicijskih projektih s proučevanjem okoljskih 

faktorjev, sodelovanje pri vzpostavljanju okolju sprejemljivih logističnih procesov, priprava 

sporočil za kupce v zvezi z okolju primernimi proizvodi, vzpostavljanje koordinacije med 

vsemi funkcijskimi področji v podjetju in varstvom okolja, koordinacija z drugimi podjetji ter 

organizacijami na področju varstva okolja, sodelovanje pri vzpostavitvi in nadaljnjem razvoju 

informacij odločitve planskih sistemov ter sistema poročanja zbiranja in interpretacije 

veljavnih zakonodajnih ter družbenih predpisov o varstvu okolja in nadzor nad njihovim 

izvajanjem ter pripravami in izvajanjem izobraževalnih programov o varstvu okolja za 

sodelovanje (Pregrad in Musil v Vuk 2000, str. 58).  

Zakonodaja je spodbudna za razvoj politike do okolja v podjetju, kar lahko vidimo skozi točke, 

ki pojmujejo, da je politika prilagojena potrebam podjetja, da z njeno pomočjo lahko podjetje 

spozna, kaj je v prihodnje mogoče doseči. Politika do okolja se lahko pripravlja in izvaja brez 

vednosti javnosti, je vsesplošna ali manj zahtevna, na podlagi izkušenj pa se stalno izboljšuje 

ter razvija. Njena uvedba za podjetje pomeni dolgoročni prihranek in podjetju z opredeljeno 

politiko do okolja omogoči lažje soočanje s pritiski okoljevarstvenih skupin (Vezjak v Vuk 

2000, str. 57). Poleg pozitivne strani in dobrih lastnosti okoljske politike podjetja pa je treba 

osvetliti tudi njene slabe strani. Definiranje politike je lahko preveč splošno in s tem sta njena 

uvedba ter spremljanje njenega izvajanja precej draga. Politika, določena v posameznem 

podjetju, je tako neprimerljiva z državno in mednarodno ravnjo, je neprepoznavna ter se 

izogiba resnično zapletenim in pomembnim problemom poslovanja (Vezjak v Vuk 2000, str. 

57). Ne glede na to pa so se z uvedbo politike ekološkega menedžmenta spremenile naloge 

samih menedžerjev v poslovanju podjetij. Z novimi uvedbami so pridobili nove naloge in 

določena vprašanja (Vuk in Senegačnik v Vuk 2000, str. 57). Menedžerji so tako dobili nalogo, 

da se postavijo v vlogo, kako varstvo okolja integrirati v celostno podobo podjetja, kako 

privzgojiti notranjo ekološko zavest v podjetju – v vseh hierarhičnih strukturah –, kako vplivati 
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na ekološki razvoj podjetja (ne samo proizvodnega programa in storitev) in kako preobraziti 

oziroma prestrukturirati tiste programe znotraj podjetja, ki sodobnim ali pričakovanim 

trendom zaradi povečanja skrbi za varstvo okolja na trgu ne bodo več zanimivi.  

Ker vemo, da je poslovno preživetje podjetja v sodobnem svetu odvisno od mnogih 

dejavnikov, se moramo zavedati dejstva, da je za vsako podjetje pomembno, da ima 

sestavljeno svojo politiko standardov. Na splošno so standardi usmerjeni predvsem v načine 

delovanja podjetij, ki so v današnjih časih večinoma način mednarodnega trgovanja, svobodni 

trgi trgovanja prek državnih mej in možnosti konkurence. Standardi so že več časa napisani po 

principu, ki zagotavlja bolj kakovostno trgovanje v sodobnem svetu globalne trgovine (Novak 

in Praznik 2000). 

Lipovec v svoji opredelitvi poslovanja podjetja govori o bistvu poslovanja. Analiza podjetja je 

glavna celica poslovanja. Po njej se lahko podjetje organizira in uredi. Analiza poslovanja je 

celota ocenjevanja in načrtovanja organizacije (Pučko 2006, str. 8). 

Sistem, po katerem bo podjetje delovalo, je odvisen od odločanja v vodstvu.  

Vse skupaj lahko omenimo kot pojem poslovanja podjetja, ki je neposredno povezan z 

vodenjem podjetja.   

 

3.6.1. Vodenje podjetja  

  

Filipovec (1987, str. 136–137) v svojem delu opredeli vodenje kot organizacijsko funkcijo in 

proces, ki omogoča, da na podlagi tehnične delitve dela posamičnih zaposlenih ostanejo člen 

enotnega procesa uresničevanja cilja organizacije ter da upravljajo z vso svojo oblastjo in s 

pomočjo drugih zaposlenih naloge, ki so jim bile dane v primeru planiranja, delegiranja, 

uresničevanja, koordinacije ter kontroliranja v organizaciji. Uspeh vodenja organizacije je 

Ivanko opredelil kot rezultat odnosa med zaposlenimi v sami organizaciji. (Ivanko str. 87). 

Filozofija ekološkega vodenja podjetja temelji na splošni definiciji vodenja. Vodenje je 

definirano kot planiranje in organiziranje akcij, potrebnih za doseganje ciljev ter poslovne 

politike organizacije ob odgovornosti za rezultate. Elementi vodenja pokrivajo točke 

planiranja, usmerjanja, usklajevanja, kontrole in odgovornosti za rezultate organizacij 
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(Florjančič 94, str. 34 v Vuk 2000, str. 59). Podjetja, temelječa na nivoju zahteve za vključitev 

okoljskih vrednot in komponent v vodenje ter upravljanje samih storitev, se morajo tako 

spreminjati na področjih delovanja dopolnitve poslanstva in vizije razvoja s spremembami 

podjetniške kulture, dopolnitve informacijskih sistemov, zlasti analiz ter napovedi, 

spreminjanja in dopolnitve ciljev ter strategije, izdelave konkretnih programov in načrtov za 

okoljsko povezanost poslovnega področja ter ustrezne funkcije, operacionalizacije nalog 

uresničevanja rezultatov, kontrole nadzora, analize razlik in sprememb položaja podjetja v 

okolju (Kolar v Vuk 2000, str. 59). Izhodišča, ki so odločilna za dolgoročno uspešnost vsakega 

odgovorno vodenega podjetja, so kakovost, ustvarjalnost, humanost, rentabilnost, kontinuiteta 

in lojalnost. Vsa ta področja pomenijo možnost za izboljšanje podjetja, če se vodstvo usmeri 

predvsem v ekološki način razmišljanja (Winter v Vuk 2000, str. 59–60). Vsekakor je pri tem 

načinu delovanja podjetja najpomembnejša vizija menedžerjev o sodobnem, ekološkem 

podjetju, ki stremi k trajnostnemu razvoju (Mayer v Vuk 2000, str. 61). Najvišje vodstvo ima 

pri takšnem načinu delovanja temeljne zadolžitve, kot sta pristojnost in odgovornost za 

izvedbo okoljevarstvenih ukrepov za delegacijo linijskega vodenja ter za pooblaščence za 

varstvo okolja, ki pooblasti naloge okoljskega svetovanja in podpore linij s področja varstva za 

okolje, ter interni okoljevarstveni nadzor (Rome in Smonig v Vuk 2000, str. 61).  

Vodenje je proces, v katerem se odločitve v organizaciji sprejemajo in uresničujejo. 

Upravljalni in vodilni organi imajo skupno nalogo, da usklajujejo vso njihovo delovanje ter ga 

povežejo v usklajeno celoto. Na podlagi tega določijo posameznikom njihove naloge, ki so 

potrebne za razvoj in obstoj organizacije (Ivanko 2004, str. 88). 

Tukaj vidimo, da je vodstvo pri delovanju podjetja v tej točki najpomembnejši člen, ki skrbi, da 

je okolje sestavni del kulture podjetja. Skrb za okolje kot vrednota in obveznost predstavlja 

pravico zaposlenih. Zaradi tega je ena temeljnih nalog vodilnih in vodstvenih kadrov 

sistematično spodbujanje interne ekološke zavesti vseh zaposlenih v podjetju. S pomočjo 

motivacije in stimulacije vodstveni kader poskrbi za uspešno delovanje dobro stoječega 

podjetja (Vuk 2000, str. 62). 

Prispevek k varovanju okolja se kaže na način delovanja podjetja, ko se sedanje stanje in 

stremeče stanje podjetja po želji za boljše delovanje kažeta kot na spodnji sliki (Kolar 1994, str. 

420 v Vuk 2000, str. 69). 
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Slika 3.5: Proces ekološkega menedžmenta 

 

Vir: Kolar (1994), str. 420 v Vuk (2000), str. 62 

 

S pojmom okolju prijazne proizvodnje podjetje pridobi določen ugled, ki ga povede v dobro 

mnenje ciljne javnosti. Podjetje lahko med drugim pridobi ugled pri kupcih, poslovnih 

partnerjih, medijih, zaposlenih, pri vplivu vplivne javnosti, lokalne skupnosti in splošne 

javnosti. S tem ugledom podjetje tudi zmanjšuje nevarnost krize poslovanja in možnost 

negativne publicitete, zmanjšuje napetosti v odnosih z lokalnimi skupnostmi in vplivnimi 

javnostmi; hkrati pa se poveča zaupanje v podjetje oziroma organizacijo samo. Podjetje si s 

tem tudi poveča možnost za pridobitev mnogih tržnih priložnosti, kot so preboj na tuje trge, 

pridobitev okoljskih standardov, vključitev organizacije v ekološki menedžment, predstavitev 

ekoloških prizadevanj v letnem poročilu itd. (Grdadolnik v Vuk 2000, str. 63). 

Vsako skupino posameznikov, ki so združeni pod enim skupnim namenom, lahko 

obravnavamo kot neki določen sistem. V tem primeru je podjetje Petrol skupina 

posameznikov, ki tvorijo neko določeno celoto s skupnim določenim ciljem. 

 

3.6.2. Upravljanje organizacije 

 

Odnosi so bodisi medosebni bodisi medskupinski, odvisno, iz katerega zornega kota gledamo 

nanje. Sistemska perspektiva, ki vse te odnose osvetljuje, nam daje pomemben uvid v 

zakonitosti in dejavnosti odnosov, ki se odvijajo v samem timu. Zavedati se moramo, da so 

pomembni tako pozitivni kot negativni odzivi na spremembe določenih členov politike 
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podjetja. Usklajenosti, neusklajenosti, različni sistemi, ki jim posameznik pripada, ko deluje v 

nekem določenem okolju, predstavljajo sistem sporazumevanja med posamezniki. Podsistem 

je tako del sistema in konec koncev predstavlja zaključeno celoto. Hkrati, ko je povezan z 

ostalimi deli sistema, okolje, v katerem je povezan, pa je dejansko skupek vseh objektov, se v 

ospredje postavljajo atributi. Različni atributi so seveda pripadniki vsakega posameznika 

posebej. Vsak posameznik zase je tako zapleten svojstven sistem. Vsak del sistema je v osnovi 

gledano povezan z ostalimi na način, da sprememba pri enem delu povzroči spremembo pri 

drugem, in sicer v celotnem sistemu. Odziv samega sistema na podano sugestijo je v osnovi 

dražljaj, ki se odzove na dražljaje, ki prihajajo iz določenega okolja (Iršić, 2004). 

Namen delovanja menedžerja v skupini je vodenje drugih članov skupine oziroma 

posameznikov v skupini na način, da se ustvari razmerje, ki je obojestransko; recipročen vpliv 

med menedžerjem in člani skupine (Biloslavo 2008, str. 22). 

V organizaciji je predvsem pomembno, da sistem delovanja privede do dokazovanja. 

Dokazovanje je pomembno, da zaposleni vedo, da so se pri delu izkazali in da bodo zato 

primerno nagrajeni, medtem ko vodstvo pridobi potrditev o dobrem delovanju organizacije.  

Vsak menedžer ima svoje odgovornosti, ko pride do njegovih zaposlenih, njegovih sodelavcev, 

strank, vlade in kupcev nasploh. Menedžerska delovna pozicija v organizaciji vendarle ni tako 

enostavna. Paziti mora na primeren način vedenja in na pravilnike ter dolžnosti, ki jim je kot 

menedžer zavezan. Ob koncu dneva je le on tisti, ki je odgovoren v popolni meri tudi zase. 

Pomembno je, da se zaveda dejstva, da s svojo vodilno pozicijo in z načinom vodenja lahko 

prispeva tako k posameznemu zaposlenemu kot podjetju v celoti ogromno pozitivnega ali 

negativnega izkustva (Witzel 2004, str. 198–200). 

Če bo vodja v organizaciji imel urejeno strukturo, po kateri bo vodil podjetje, lahko pričakuje 

vidne rezultate. Vrednote, ki jih kot sam premore, lahko pametno uporabi pri delovanju 

organizacije. Podjetje, ki bo delovalo po menedžerskem principu in načinu, lahko pride do 

visokih rezultatov. Vsak posameznik se mora zavedati, da je treba v organizacijo podjetja 

prispevati vsakodnevne moralne, osebne in socialne vrednote. Ne glede na vse so zaposleni 

tisti najpomembnejši del upravljanja organizacije. Različne organizacije imajo različne 

vrednote (Fisher and Lovell v Kavčič 2008, str. 153–155).   
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4. METODOLOGIJA 

 

 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Ker se teorija in empirija nujno 

dopolnjujeta, smo v diplomski nalogi izbrali način izvedbe intervjujev prek deduktivne poti. 

Na način, da je izvor zastavljenih hipotez vezan na teorijo, se prikaže vrednost vsebine teorije, 

iz katere lahko izvlečemo – izvedemo – več ali manj hipotez za pridobivanje potrebnih 

podatkov. Uspešnost same dedukcije je odvisna od vrste okoliščin, ki so vplivne na njeno 

vrednost (Toš, 1988). 

Skozi pregled literature vidimo, da trajnostni razvoj ne temelji samo na delovanju podjetja v 

okolju, temveč tudi kot samo delovanje okolja v podjetju. Vprašanje, ki se vzbudi, se navezuje 

na delovanje samega podjetja s primarno dejavnostjo, v povezavi z odnosom zaposlenih, ki so 

ključni element za doseganje zastavljenih ciljev v podjetju. Kot ključni dejavnik za doseganje 

zastavljenih ciljev v podjetju nas zanima, kaj točno pripomore k temu, da so organizacija, 

struktura in delovanje osebja v podjetju Petrol tako produktivni. Zanima nas, ali se v praksi 

delovanja podjetja dejansko upoštevajo vsa navodila in pogoji delovanja, ki so zastavljeni. 

Prav tako se sprašujemo, ali se sistem menedžmenta med povezovanjem nižje in višje 

zaposlenih res drži na tako visoki ravni, da to prispeva k dejstvu, da je Petrol vodilno podjetje 

na svojem področju. Nadalje se postavlja tudi vprašanje, ali komunikacija med nivoji poteka 

brezhibno, brez zapletov in določenih težav. 

Vemo, da je sistem delovanja zaposlenih v skladu z delovanjem varovanja okolja, tesno 

povezan z internimi akti politike podjetja. Zatorej se sprašujemo, ali je koncept upoštevanja 

pravil, sodelovanja, predlaganja in delovanja resnično tisto, s čimer podjetje dosega vodilno 

raven na slovenskem področju trgovanja. 

Odgovore, ki jih pričakujemo na podlagi opravljenih intervjujev, štejemo kot pozitivne ali 

negativne vplivne dejavnike na delovanja podjetja. Pridobljeni rezultati naše raziskave nam 

bodo pokazali, da obstaja smiselna povezava literature naše diplomske naloge z pridobljenimi 

rezultati intervjujev. Odgovori intervjuvancev bodo prikazani kot odgovori na vprašanja, ki 

smo si jih zastavili med pregledom literature. Skozi kodiranje bomo dobili točno določene 
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odgovore, ki bodo sovpadali z literaturo v naši diplomski nalogi. Tako bomo opredelili ali je 

pridobljen rezultat pozitiven ali negativen odgovor na naše raziskovalno delo. 

»Če je hipoteza potrjena, omogoča spoznanje, ki je skladno z opredeljenimi cilji raziskave.« 

(Toš 1988, str. 69). 

 

4.1. Predstavitev vzorca 

 

Z namenom pridobitve rezultatov in odgovorov na zastavljena vprašanja bomo zato 

intervjuvali zaposlene v podjetju Petrol. Pri intervjuvanju bodo sodelovali trije študentje v 

podjetju Petrol, tri osebe, ki so zaposlene v podjetju Petrol, in štiri osebe z vodstvenih pozicij v 

podjetju Petrol. S tem bomo pridobili raznolike odgovore na vprašanja in širši vpogled v realno 

stanje zaposlenih na področju delovanja v podjetju Petrol.  

Vzorec intervjuja bo tako sestavljen iz treh tematskih sklopov. Za lažje razumevanje in 

organizacijo podatkov, ki jih bomo pridobili z intervjuvanjem, smo zato uporabili vprašalnik, 

razdeljen na tri sklope. Prvi sklop vprašanj spada pod pridobivanje podatkov, na splošno 

povezanih z zaposlitvijo in motivacijo na delovnem mestu, drugi sklop identificira odnose do 

zaposlenih ter sprašuje o medsebojnih odnosih med zaposlenimi, tretji sklop vprašanj pa je 

namenjen ocenitvi stanja zaposlenih v zvezi s kakršnimikoli spremembami, ki se zgodijo v 

podjetju.  

 

5. EMPIRIJA – REZULTATI 

 

 

Empirični del pomeni izkušnjo oziroma spoznanje, ki sloni na neposrednem čutnem 

zaznavanju. Je izkustvena obravnava, ki zaznava situacije v stvarnosti. Rezultati empiričnega 

raziskovanja omogočajo permanentno kritiko že obstoječih teoretičnih osnov, ki spodbudijo 

poglobljeno teoretično delo, da spoznava aktivnost v stvarnosti. Je nujna pomoč pri odkrivanju 
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novih dejstev na način, da pogosto opredeljuje področja in smeri teoretičnega iskanja (Toš, 

1988).  

V teoretičnem delu smo predstavili teorijo o splošnem trajnostnem razvoju in okolju. Dva 

pojma, ki sta že sama med seboj povezana, smo tako povezali s podjetjem Petrol. V 

teoretičnem delu govorimo o podjetju Petrol, o njegovih funkcijah, delovanju, pravilih in 

trajnostnem razvoju v povezavi z organizacijsko klimo. 

Empirija oziroma rezultati, ki smo jih pridobili z opravljenim raziskovalnim delom (tj. 

intervjuvanje), potrjujejo tudi zgornjo Toševo trditev, da se skozi empirično delo prikaže 

potrjena ali zavržena hipoteza, ki je nakazana v teoriji. 

 

5.1. Predstavitev vzorca 

 

V namen potrditve teorij, ki so predstavljene, smo uporabili vzorec desetih intervjuvanih oseb. 

Od tega so v intervjuju sodelovali trije študentje, trije redno zaposleni in štiri osebe vodstva. 

Starost intervjuvanih oseb je od 19 do 52 let, vzorec pa vključuje tako ženke kot moške. 

 

5.2. Metoda raziskovanja 

 

Odločili smo se za izvedbo polstrukturiranega intervjuja, saj se z njim lahko pridobi ogromno 

informacij. Udeleženi v intervjuju lahko namreč poleg osnovnega vprašanja dodajo tudi svoje 

lastno mnenje, v primeru nejasnosti pa jim lahko vprašanja dodatno razčlenimo in pojasnimo.  

“Opis narave intervjuvanja vključuje, da je intervju prvi korak analize, ki nas pripelje do 

celotne sheme pogovora. Pomemben je, ker nam omogoča kvalitativne informacije o raziskavi, 

ki nas kot posameznika zanima,” (Hermanns 1987 v Qualitative Research, str. 159).  

“Raznoliki cilji družboslovnega raziskovanja podpirajo različne raziskovalne strategije,” 

(Ragin, 2007). 
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Osnova vsakega merjenja je teorija, med teoretičnim pojmom (konceptom) in merskim 

postopkom (instrumentom) pa se mora pojaviti določena meritev, ki je ustrezno usklajena med 

njima. Merski instrument bo veljaven, če z njim pridobimo želene podatke, posledično pa bo 

zato veljavna tudi sama raziskava. Raziskava pomeni končno nalogo, da z vsem svojim 

instrumentom, v svoji meri opravi to nalogo, da se na koncu ujema s podatki in informacijami, 

ki interpretirajo ter opisujejo teoretske pojme (Lamut in Macur 2012, str. 107). 

Končno, kvalitativno merjenje razvije teorijo s svojim poudarkom na lastnostih, ki so skupne 

predvsem med enotami – primeri. Prepoznavanje skupnih lastnosti med različnimi enotami od 

raziskovalca zahteva, da se v interpretacijo poglobi do te mere, da sam na primere pogleda 

drugače in morda odkrije nove stvari o njih (Ragin 2004, str. 100). 

Skozi proces kvalitativnega raziskovanja smo prišli do ugotovitev, ki pojasnjujejo sklop teorije 

in empirije. Posledično smo za interpretacijo rezultatov primerjali že obstoječo raziskavo, ki je 

bila opravljena v podjetju Petrol (Organizacijska klima), katere izsledke smo dobili prek 

lastnega vira. Posledično smo za interpretacijo in razlago svojega osebnega mnenja in rezultata 

uporabili metodo mešane metodologije.  

“Izbrani podatki, ki vključujejo končano-zaprto analizo stvari s številčnimi rezultati so lahko 

dobri v povezavi z zaključki pri odprto-končanih analizah, ki služijo v isti namen,” 

(Tashakkori, Aghajanian in Mehryar, 1996 v Mixed Methodology, str. 19). 

 

 

5.3. Izvedba polstrukturiranega intervjuja 

 

Skozi naša vprašanja smo tako porazdelili teorijo vprašanj na tri sklope. Začeli smo z 

vprašanji, ki spadajo v sklop delo in zaposleni. V tem sklopu so sodelujoči povedali, kakšna je 

njihova naloga v podjetju Petrol in kakšna je njihova motivacija ter seznanjenost z delom v 

podjetju.  

Pri prvem sklopu so se tako zaposleni predvsem oprli na dejstva o svoji zaposlitvi in 

motivaciji, ki jo imajo pri delu. Povedali so, da imajo največ motivacije za delo na podlagi 
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zaslužka ali na podlagi tega, da je delo povezano z ljudmi. Pomen komunikacije pri delu je zelo 

pomemben, posebej ga zaposleni poudarijo tudi pri motivaciji za nadaljnje delo.  

Zaposleni so povedali še, da so s pravilniki, odločbami in zakoni na delu seznanjeni. Vedo, 

kakšna je njihova naloga in kakšne so njihove dolžnosti.  

Negativen rezultat je bil v odgovorih viden pri motivaciji za nadaljnje delo. Podjetje na 

področju za čim več motivacije ne naredi skoraj ničesar. Zaradi tega je posledično tudi precej 

slabe volje v odnosih med zaposlenimi. 

Skozi intervju smo prišli do opredelitve drugega dela vprašanj, ki se nanašajo na posameznika 

in organizacijsko okolje. Ta del smo z drugimi besedami poimenovali ekološki menedžment 

kot skrb za zaposlene. Prišli smo do ugotovitve, da je to najpomembnejši del intervjuja, v 

katerega spadajo vprašanja, ki se zelo prepletajo z večjim delom mojega teoretskega vidika 

podjetja Petrol. Glavna tema osrednjega dela merskega instrumenta je organizacijska klima. 

Zaposleni so bili v tem delu dokaj zgovorni. Sami so dali velik pomen  organizacijski klimi. 

Po opravljenih intervjujih smo prek transkriptov prišli do dejstev, ki nakazujejo na to, da je v 

podjetju zelo pomembno, da so zaposleni pri izražanju svojega mnenja, predlogov, idej in 

podobno upoštevani. Zaposleni se radi počutijo upoštevane, vredne, spoštovane, pripadne, radi 

imajo, da se jim posveča pozornost in da jih (predvsem nadrejeni) poslušajo. Zaposleni si želijo 

občutiti predvsem svojo vrednost in veljavnost na način, da so upoštevani pri procesu 

udejanjanja sprememb v organizaciji. 

Zaposleni na nižjem in višjem nivoju so nam povedali, da se pri odnosu, vključenem pri izboru 

in mnenju za kakršnakoli udejanjanja izboljšav, ki so potrebne za delovanje organizacije, 

upoštevajo mnenja zaposlenih. Res pa je, da se določeni zaposleni bolj izpostavljajo kot drugi 

in da so zato bolj upoštevani. Zanimivo je, da večina zaposlenih poudari, da je napredek 

samega zaposlenega odvisen od posameznika, kako se bo ta odzval na določene direktive 

podjetja. 

V zadnjem, tretjem poglavju smo z intervjuvanci govorili o medosebnih, medskupinskih in 

vodstvenih odnosih. 

Ko smo opravljali intervjuje, smo pri vprašanjih v zadnjem sklopu opazili, da so zaposleni zelo 

občutljivi na temo »zaposleni in medsebojni odnosi«. V tem poglavju smo prek vprašanj zajeli 
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medosebne odnose, medskupinske odnose in vodstvo ter zaposlene. Rezultati, ki so bili 

pridobljeni, niso ravno pozitivni. 

Veliko zaposlenih nam je povedalo, da imajo velike probleme pri komunikaciji v podjetju. 

Namreč, dogaja se, da so zaposleni zapostavljeni v odnosih z vodstvom. Zanimivo je predvsem 

dejstvo, da določeni sodelujoči z vodstvene pozicije tega dejstva ne opazijo. Menimo, da se za 

tem skrivata poštenost in resničnost posameznika, ki je odgovarjal na vprašanje. Res je tudi, da 

so zaposleni na vodstveni ravni v tem poglavju intervjuja pretežno odgovarjali le s številčnimi 

vrednostmi. Ostali zaposleni pa so v nasprotju s tem odgovore podrobneje opredelili in se 

razgovorili. 

Velik problem se v tem poglavju pokaže, ko pride do dejstev o medosebnih odnosih in 

komunikaciji med zaposlenimi. Menimo, da lahko z izsledki raziskave trdimo, da sta 

komunikacija in odnos med zaposlenimi v podjetju Petrol d.d., Ljubljana, dve izmed šibkejših 

točk za pozitivno delovanje organizacije. 

Celotna interpretacija intervjujev je bila izredno zanimiva. Zelo hitro je postalo očitno, da 

določeni vidiki med zaposlenimi nižjega in višjega nivoja ne sovpadajo. Bistvene razlike so 

bile najbolj vidne v odgovorih, ko gre za vključevanje nižjega nivoja pri odločanju 

kakršnihkoli sprememb v podjetje. Višji nivo meni, da so zaposleni na nižjih nivojih dovolj 

vključeni v sam sistem odločanja podjetja, kar pa ne drži ravno najbolj. Zaposleni na nižjem 

nivoju so tako priznali, da je vodstvo v skupini Petrol d.d., Ljubljana, nekakšna skupina, ki 

samoodloča o ravnanju podjetja. Sami povejo, da si želijo, da bi tega bilo manj in da bi imeli 

možnost soodločanja ter na splošno kakršnegakoli napredovanja na še kakšno drugačno 

pozicijo v podjetju. 
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Slika 5.1: Delo in zaposleni 

 

Vir: Lasten (2015)



 

41 

 

Slika 5.2: Ekološki menedžment 

 

 

 

Vir: Lasten (2015)
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Slika 5.3: Zaposleni in medsebojni odnosi 

 

Vir: Lasten (2015) 
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5.4. Zbiranje podatkov 

 

Postopek, po katerem smo zbirali podatke za raziskavo, je bil uspešno izveden. Pripravili smo 

polstrukturirani intervju, ki smo ga uporabili za intervjuvanje zaposlenih na Petrolu. Odgovori, 

ki smo jih dobili v intervjujih, so bili brez večjih zapletov. Poudariti pa je treba, da je vodstveni 

kader odgovarjal pretežno v številkah, saj niso želeli preveč izpostavljati podrobnejših 

odgovorov. Podrobnosti so se dotaknili le pri določenih vprašanjih, za katera so menili, da je 

prav, da jih natančneje opišejo.  

 

5.5. Metoda obdelave 

 

S pridobitvijo intervjujev smo za vsakega intervjuvanca izdelali svojo transkripcijo. Nato smo 

pri vsakem intervjuvancu izmed vseh postavljenih vprašanj izbrali izključno tiste dele 

odgovorov, ki so se nam zdeli najpomembnejši. Tako smo kratke in jasne odgovore na 

zastavljena vprašanja vsakega intervjuvanca posebej združili v celoto. Interpretacija 

odgovorov nam je predstavila rezultat, ki govori o ključnih dejavnikih pri delu v organizaciji 

Petrol d.d., Ljubljana.  
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6. ZAKLJUČEK  

 

 

V zaključku govorimo o izsledkih analize, ki smo jih pridobili skozi celotno pisanje svoje 

diplomske naloge. Ves trud in čas, ki sta bila vložen v to diplomsko delo, sta neprecenljiva, saj 

smo prišli do veliko informacij, ki so nas zanimale že dlje časa. 

Pred začetkom raziskave smo imeli ustvarjeno določeno sliko o podjetju Petrol. Na podlagi 

tega smo se odločili, da raziščemo področje zaposlenih na nižjem in višjem nivoju ter s tem 

pridobimo stališče, ki nam predstavlja ogromen interes. Najprej smo izbrali potrebno literaturo 

in teorijo, ki opisuje, kako je podjetje grajeno v smislu njegovih nalog, področja ter načina 

delovanja. V naslednjem koraku je prišlo na vrsto poglobljeno raziskovanje, saj nas je kot 

“predmetni” odnos podjetja zanimala tudi njegova druga plat, in sicer medosebni odnosi v 

podjetju. To fazo smo zasnovali na osnovi teorij, ki so bile večkrat izpostavljene že v javnosti 

in temeljijo na Petrolovem trajnostnem poročilu, o Politiki upravljanja družbe Petrol d.d., 

Ljubljana (člen 3.1. opredeljuje zaposlene) ter na osnovi vsega povezanega z odnosi v podjetju. 

Prišli smo do ideje, kako na primeren način zastaviti intervju, da bi dobili čim boljše odgovore 

na zastavljena vprašanja, ki smo si jih zastavili. Odgovori, ki so bili pridobljeni med 

intervjujem, so bili v vsakem primeru odraz posameznika, ki je odgovarjal na vprašanja. Tako 

so se pojavili posamezniki, ki so vidno izrazili svoja mnenja glede na pozicijo zaposlenosti v 

podjetju Petrol. Skozi njihova mnenja pa smo posledično izoblikovali svojega. Odgovore na 

podana vprašanja smo skozi določene odgovore zaposlenih sklenili in si tako ustvarili svoje 

stališče o delovanju podjetja. 

V zaključku lahko podamo rezultat naše raziskovalne naloge. Podjetje Petrol d.d., Ljubljana je 

dobro stoječe podjetje, vendar bi z rahlo spremembo znotraj organizacije lahko bilo še boljše. 

Rezultati raziskave kažejo negativno plat organizacije predvsem na vidiku medosebnih 

odnosov. Če povzamemo, je konec koncev vsak človek le človek in lepo bi bilo, da se v 

današnjem sistemu hitrega vrtenja časa sveta ter norije ohranja ta identiteta.  

Ljudje se premalo zavedamo svoje vrednosti. Mi smo tisti, ki držimo svoj tok življenja in krog 

ljudi okoli sebe. Paziti moramo drug na drugega in na odnose. Glede na to, da smo vsi samo 
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ljudje, bi se od posameznikov včasih pričakovalo malo več razumnosti. Lepo bi bilo, da se 

človek počuti vrednega, koristnega, upoštevanega in spoštovanega, ne glede na starost, spol, 

izobrazbo ter stopnjo službe. Menim, da v podjetju Petrol primanjkuje nekaj več pogovora in 

več medosebne komunikacije. Včasih bi bilo dobro, da službeni odnosi ne bi bili tako striktni, 

kot so, saj to na dolgi rok lahko škoduje tako posamezniku tako kot tudi podjetju. Zaposleni na 

nižjih ali višjih nivojih v podjetju Petrol so povedali, da znotraj podjetja obstaja problem, ki se 

kaže v preslabem upoštevanju in vrednotenju zaposlenih ter preslabem posvečanju pozornosti 

njim samim. Konec koncev je tudi raziskava organizacijske klime, opravljena znotraj podjetja, 

tista, ki prikazuje pomembnost odnosov med zaposlenimi v podjetju. V razmislek bi bilo treba 

vzeti mnenja zaposlenih, ki skozi izsledke raziskav – pa naj bodo to ankete ali intervjuji – jasno 

nakazujejo, da so v podjetju na področju medsebojnih odnosov nujne nekatere korenite 

spremembe. Treba se je zavedati dejstva, da površni odnosi znotraj organizacije na dolgi rok 

lahko negativno vplivajo na delovanje in uspešnost podjetja. Ni zaman opomniti, da so le dobri 

odnosi tisti, ki lahko na dolgi rok prinesejo uspešno poslovanje podjetja. 

Nameni naše in drugih tovrstnih raziskav, pridobivanje podatkov in mnenj, so v končni fazi 

življenjske, osebne ter poslovne izkušnje, ki bodo skozi čas prispevale k marsikateri pozitivni 

spremembi. Način medosebnega sodelovanja bo po takšnih izsledkih morda v prihodnje iz 

enega ali drugega zornega kota postavljen v drugačno luč in bo s tem, posledično, boljši. 

Če bosta v timu vzpostavljena zaupanje in vera v dobrobit vseh vključenih, se bo skozi čas za 

uspešno izkazalo tudi prizadevanje, ki ga izkazujejo vsi člani tima. Občutek pomembnosti, ki 

ga s tem pridobi posamezni član tima, je konec koncev tudi tista pozitivna energija, ki jo vsak 

posameznik potrebuje v svojem življenju (Pat Riley 2001, str. 18). 
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 8. PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalnik za intervju 

 

1. ZAPOSLITEV IN MOTIVACIJA 

 Koliko časa ste zaposleni v podjetju Petrol in kakšna je vaša vrsta zaposlitve? 

  Ali ste motivirani za svoje delo? Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu? 

  Ali ste seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravicami ter ali na podlagi tega dobite še 

kakšno drugačno motivacijo za svoje nadaljnje delo?  

  Ali ste zadovoljni s sistemom dela v podjetju (1–5)? Zakaj (utemeljite oceno odgovora) in 

kaj bi spremenili? 

 

 2. MEDSEBOJNI ODNOSI ZAPOSLENIH 

 Česa bi si želeli več v medsebojnih odnosih pri delu v podjetju? 

  Ali menite, da se vodstvo dovolj ukvarja na področju pomoči z zaposlenimi (1–5)?  

  Česa bi si želeli več pri medsebojnih odnosih na področju delovanja in sodelovanja v 

organizaciji? 

  Glede na to, da člen 3.1 politike upravljanja podjetja Petrol d.d., Ljubljana, pove 

vrednosti odnosa zaposlenih, me zanima, ali so v resnici predlogi izboljšav v podjetju 

namenjeni zaposlenim na vseh področjih in ne samo vodjem (1–5)? 

  Glede na to, kaj govori člen 3.1. v politiki upravljanja družbe Petrol, me zanima, ali vsi 

prisotni členi iz teoretične podlage sestavljajo sliko v praksi, v kateri se poda svoje 

mnenje, zahteve, predloge (1–5)? Kakšen je nato/zato sistem, ko gre za odločitve, ki se 

sprejmejo na določenem nivoju v povezavi z medosebnimi odnosi zaposlenih? 

  Ali so zaposleni resnično vključeni v projekte podjetja (1–5)? 



 

 

 

 

3. ZAPOSLENI IN SPREMEMBE 

 Ali se pri zaposlenih resnično upoštevajo načela, želje, predlogi zaposlenih (1–5)? 

  Ali se zaposleni zavedajo svoje vrednosti v samem podjetju (1–5)? 

  Ali se zavedajo, da so tudi oni sami tisti, ki pripomorejo k nujnosti sprememb (1–5)?  

 Ali mislite, da so zaposleni na podlagi tega, ko se kakšen njihov predlog uvede, sprejme, 

opravi, pripravljeni prevzeti odgovornost za uveljavitev svojih pobud (1–5)? 



 

 

 

Priloga 2: Transkripcija 1 

PRILOGA 1 

1. ZAPOSLITEV IN MOTIVACIJA 

 Koliko časa ste zaposleni v podjetju Petrol in kakšna je vaša vrsta zaposlitve? 

2 meseca, študent. 

 Ali ste motivirani za svoje delo? Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu? 

Sem motiviran, najbolj me pa motivira denar. 

 Ali ste seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravicami ter ali na podlagi tega dobite še 

kakšno drugačno motivacijo za svoje nadaljnje delo?  

Sem seznanjen z njimi, vendar zaradi njih ne dobim nobene motivacije. 

 Ali ste zadovoljni s sistemom dela v podjetju (1–5)? Zakaj (utemeljite oceno odgovora) in 

kaj bi spremenili? 

S sistemom sem zadovoljen, kar za oceno 5, ker mi ustrezajo vsa pravila, in spremenil ne 

bi ničesar. 

2. MEDSEBOJNI ODNOSI ZAPOSLENIH 

 Česa bi si želeli več v medsebojnih odnosih pri delu v podjetju? 

Želel bi si več pogovarjanja o napakah, ki jih delamo. 

 Ali menite, da se vodstvo dovolj ukvarja na področju pomoči z zaposlenimi (1–5)?  

Vodstvo bi se lahko bolj ukvarjalo na področju zaposlenih – 2. 



 

 

 

 Česa bi si želeli več pri medsebojnih odnosih na področju delovanja in sodelovanja v 

organizaciji? 

V medsebojnih odnosih se dobro razumemo, zato tudi dobro delamo. Vsak pri sebi ve, 

katere naloge ima. 

 Glede na to, da člen 3.1 politike upravljanja podjetja Petrol d.d., Ljubljana, pove 

vrednosti odnosa zaposlenih, me zanima, ali so v resnici predlogi izboljšav v podjetju 

namenjeni zaposlenim na vseh področjih in ne samo vodjem (1–5)? 

Vsi predlogi izboljšav niso namenjeni zaposlenim. To bi ocenil z 2. 

 Glede na to, kaj govori člen 3.1. v politiki upravljanja družbe Petrol, me zanima, ali vsi 

prisotni členi iz teoretične podlage sestavljajo sliko v praksi, v kateri se poda svoje 

mnenje, zahteve, predloge (1–5)? Kakšen je nato/zato sistem, ko gre za odločitve, ki se 

sprejmejo na določenem nivoju v povezavi z medosebnimi odnosi zaposlenih? 

To bi ocenil s 3, ker ko gre za odločitve, upoštevajo delavska mnenja. 

 Ali so zaposleni resnično vključeni v projekte podjetja (1–5)? 

Zaposleni so skoraj vedno vključeni v projekte podjetja. Tukaj dam oceno 4. 

3. ZAPOSLENI IN SPREMEMBE 

 Ali se pri zaposlenih resnično upoštevajo načela, želje, predlogi zaposlenih (1–5)? 

Pri zaposlenih se ne upoštevajo vedno želje oz. predlogi – 3. 



 

 

 Ali se zaposleni zavedajo svoje vrednosti v samem podjetju (1–5)?  

Ne. 3. 

 Ali se zavedajo, da so tudi oni sami tisti, ki pripomorejo k nujnosti sprememb (1–5)?  

Se zavedajo, da pripomorejo, ampak malo. 2. 

 Ali mislite, da so zaposleni na podlagi tega, ko se kakšen njihov predlog uvede, sprejme, 

opravi, pripravljeni prevzeti odgovornost za uveljavitev svojih pobud (1–5)?  

Da, zaposleni so pripravljeni prevzeti odgovornost. Recimo, da bi to ocenil z oceno 3. 

Priloga 3: Transkripcija 2 

PRILOGA 2  

1. ZAPOSLITEV IN MOTIVACIJA 

 Koliko časa ste zaposleni v podjetju Petrol in kakšna je vaša vrsta zaposlitve? 

Skupno 6 let, večinoma prek »študenta«, zadnje 2 meseca pa redno za določen čas. 

 Ali ste motivirani za svoje delo? Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu? 

Da, ker me motivira občutek koristnosti po končanem delu in med njim. 

 Ali ste seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravicami ter ali na podlagi tega dobite še 

kakšno drugačno motivacijo za svoje nadaljnje delo?  

Sem seznanjena, a zaenkrat dodatne, tako drugačne motivacije iz tega še nisem dobila. 

 Ali ste zadovoljni s sistemom dela v podjetju (1–5)? Zakaj (utemeljite oceno odgovora) in 

kaj bi spremenili? 

Ocenila bi s 3, ker imam občutek, da se z željo in delom da priti do rezultatov in se po tem 

lahko napreduje, a hkrati na to vpliva preveliko, dajmo reči v navednicah, napačnih 

dejavnikov. Le-ti so tudi spremembe, ki bi bile potrebne, npr. poznanstva in prilizovanje, 

da se lažje potem pride do napredovanja. Tako da tukaj bom rekla tako, tako. 

2. MEDSEBOJNI ODNOSI ZAPOSLENIH 



 

 

 Česa bi si želeli več v medsebojnih odnosih pri delu v podjetju? 

Več komunikacije med nadrejenimi in podrejenimi. In hkrati občutek pomembnosti v 

podjetju. 

 Ali menite, da se vodstvo dovolj ukvarja na področju pomoči z zaposlenimi (1–5)? 

Recimo da kar, zato bi to ocenila kar s 4. 

 Česa bi si želeli več pri medsebojnih odnosih na področju delovanja in sodelovanja v 

organizaciji? 

Komunikacije in usposobljenosti vodenja ljudi, da bi bili nadrejeni izbrani tudi glede na 

njihov odnos do sodelavcev in da bi imeli večjo vlogo pri poviševanju. 

 Glede na to, da člen 3.1 politike upravljanja podjetja Petrol d.d., Ljubljana, pove vrednosti 

odnosa zaposlenih, me zanima, ali so v resnici predlogi izboljšav v podjetju namenjeni 

zaposlenim na vseh področjih in ne samo vodjem (1–5)? 

Kar s 3, saj so namenjeni tudi zaposlenim, ampak dostikrat ne vsem. 

 Glede na to, kaj govori člen 3.1. v politiki upravljanja družbe Petrol, me zanima, ali vsi 

prisotni členi iz teoretične podlage sestavljajo sliko v praksi, v kateri se poda svoje 

mnenje, zahteve, predloge (1–5)? Kakšen je nato/zato sistem, ko gre za odločitve, ki se 

sprejmejo na določenem nivoju v povezavi z medosebnimi odnosi zaposlenih? 

Zaenkrat, žal, sistema še ne poznam dovolj dobro. 

 Ali so zaposleni resnično vključeni v projekte podjetja (1–5)?  

Recimo, da 3, saj je odvisno, na kakšnem položaju so in koliko se sami potrudijo za to. 

3. ZAPOSLENI IN SPREMEMBE 

 Ali se pri zaposlenih resnično upoštevajo načela, želje, predlogi zaposlenih (1–5)? 

Tudi tukaj bi dala oceno 3, ker če so izražene in koristne za vse, še posebej za podjetje, 

potem se upoštevajo. 

 Ali se zaposleni zavedajo svoje vrednosti v samem podjetju (1–5)? 



 

 

2, ker menim, da se ne. Podjetje temu ne posveča posebne pozornosti, vsaj ne zaposlenim 

na nižjih delovnih položajih. 

 Ali se zavedajo, da so tudi oni sami tisti, ki pripomorejo k nujnosti sprememb (1–5)?  

Ne, ker jim podjetje tega občutka ne da. 2. 

 Ali mislite, da so zaposleni na podlagi tega, ko se kakšen njihov predlog uvede, sprejme, 

opravi, pripravljeni prevzeti odgovornost za uveljavitev svojih pobud (1–5)?  

S 3. Menim, da ne, ampak zgolj zato, ker jim podjetje te možnosti sploh ne nudi. Ker 

celoten sistem uveljavitev pobude temelji na čisto drugačnih načelih. 

Priloga 4: Traskripcija 3 

PRILOGA 3  

1. ZAPOSLITEV IN MOTIVACIJA 

 Koliko časa ste zaposleni v podjetju Petrol in kakšna je vaša vrsta zaposlitve? 

Zaposlen sem 2 leti, in sicer že ves čas kot študent. 

 Ali ste motivirani za svoje delo? Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu? 

Ne ravno motiviran, saj za isto delo imam občutno manjši zaslužek, poleg tega pa nisem 

deležen nobene stimulacije oz. dodatkov kot redno zaposleni. Najbolj me motivira plača 

oz. zaslužek, ki ni ravno velik (smeh), in dokaj dobri odnosi. 

 Ali ste seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravicami ter ali na podlagi tega dobite še 

kakšno drugačno motivacijo za svoje nadaljnje delo?  

 Sem seznanjen, sem pa vedno enakega mnenja kot prej; da se načeloma še vedno več 

zahteva od študentov kot delavcev za enako stimulacijo. 

 Ali ste zadovoljni s sistemom dela v podjetju (1–5)? Zakaj (utemeljite oceno odgovora) in 

kaj bi spremenili? 

S sistemom sem dokaj zadovoljen, marsikaj bi se pa lahko spremenilo. Recimo, da prvo 

je opustitev ukrepov ali zahtev, ki so brezpredmetne, ker se komplicira tam, kjer je 

najmanj potrebno. In predvsem pa protokol, ki ga pišejo za delo s strankami, ki je primer 



 

 

zgolj na BS, ki v dnevu našteje do 20 obiskovalcev. Da ne govorimo o vedno večjih 

zadevah, npr. kar nekih računalniških ali pa ko je prodaja vsega, kar si nekdo zmisli, in se 

zaradi tega potem nabirajo kolone, ali pa ko gre za povprečno za kupca, ki igra stave. 

Tam se pa sploh porabi več kot 5 minut. S tem se nabira »gužva« in ljudje postanejo sitni. 

Potem je še tukaj poslovodja, ki npr. ne dovoli sedenja za blagajno. Težko je biti 10 ur na 

nogah, z zdravstvenega vidika nevarno, pa stalno biti resen ... Saj se nekaj časa zdrži, 

potem pa se zgolj nabira ta nejevolja in pride prej do odpora kot motivacije; še posebej še 

1-krat poudarjam, če si študent.   

2. MEDSEBOJNI ODNOSI ZAPOSLENIH 

 Česa bi si želeli več v medsebojnih odnosih pri delu v podjetju? 

 Bolj prijateljskega odnosa med zaposlenimi in poslovodjo, da se skupaj usedemo, 

pokomentiramo zadeve, skupaj iščemo izboljšave … 

 Ali menite, da se vodstvo dovolj ukvarja na področju pomoči z zaposlenimi (1–5)?  

Bolj se ukvarjajo, da čim več prodajo, stimulacija pa le delno pripomore k pomoči, t'ko 

da 3. 

 Česa bi si želeli več pri medsebojnih odnosih na področju delovanja in sodelovanja v 

organizaciji? 

Bolj prijateljskega odnosa, saj se le na ta način pride do odkritja in uspešnega reševanja 

problemov.  

 Glede na to, da člen 3.1 politike upravljanja podjetja Petrol d.d., Ljubljana, pove vrednosti 

odnosa zaposlenih, me zanima, ali so v resnici predlogi izboljšav v podjetju namenjeni 

zaposlenim na vseh področjih in ne samo vodjem (1–5)?  

 Največ najnižjim členom verige, t'ko da dam oceno 3. 

 Glede na to, kaj govori člen 3.1. v politiki upravljanja družbe Petrol, me zanima, ali vsi 

prisotni členi iz teoretične podlage sestavljajo sliko v praksi, v kateri se poda svoje 

mnenje, zahteve, predloge (1–5)? Kakšen je nato/zato sistem, ko gre za odločitve, ki se 

sprejmejo na določenem nivoju v povezavi z medosebnimi odnosi zaposlenih?  

Mislim, da delno, 3, ker je vpliv okolja velik. 



 

 

 Ali so zaposleni resnično vključeni v projekte podjetja (1–5)?  

Posredno, 3. 

3. ZAPOSLENI IN SPREMEMBE 

 Ali se pri zaposlenih resnično upoštevajo načela, želje, predlogi zaposlenih (1–5)? 

Delno, 3. 

 Ali se zaposleni zavedajo svoje vrednosti v samem podjetju (1–5)?  

Bo kar 2. 

 Ali se zavedajo, da so tudi oni sami tisti, ki pripomorejo k nujnosti sprememb (1–5)?  

3, ker zavedajo mogoče se, vendar ker se na tem malo dela oz. se delavce bolj bremeni, se 

potem ta občutek kaj hitro porazgubi.  

Ali mislite, da so zaposleni na podlagi tega, ko se kakšen njihov predlog uvede, sprejme, 

opravi, pripravljeni prevzeti odgovornost za uveljavitev svojih pobud (1–5)? 

2, ker mislim, da tu ne gre za prevzem odgovornosti. 

Priloga 5: Transkripcija 4 

PRILOGA 4  

1. ZAPOSLITEV IN MOTIVACIJA 

 Koliko časa ste zaposleni v podjetju Petrol in kakšna je vaša vrsta zaposlitve? 

 Na Petrolu delam že štiri leta. Nisem zaposlena, sem študentka.  

 Ali ste motivirani za svoje delo? Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu? 

Niti ne. Vsaj zadnje čase ne. Me je pa pred kratkim motiviral nov zakon za študente, saj 

sem zaradi tega dobila višjo postavko na uro. Pred tem je bila mizerna.   

 Ali ste seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravicami ter ali na podlagi tega dobite še 

kakšno drugačno motivacijo za svoje nadaljnje delo?  



 

 

Da, sem, vendar motivacije ne dobim. Imajo pa zaposleni nekatere stvari, ki lahko 

privedejo do motivacije, npr. Prima Ideja, nagrade z največjo prodajo določenih cigaret 

ipd.  

Ali ste zadovoljni s sistemom dela v podjetju (1–5)? Zakaj (utemeljite oceno odgovora) in 

kaj bi spremenili? 

S sistemom dela v podjetju na splošno verjetno ni problemov, več jih je znotraj določenih 

bencinskih servisov, ki so izpostavljeni večjim pritiskom in se jih tretira drugače.  

 

2. MEDSEBOJNI ODNOSI ZAPOSLENIH 

 Česa bi si želeli več v medsebojnih odnosih pri delu v podjetju? 

 Nič, saj se delavci tako hitro menjajo, da je bolje, da jih nimam.  

 Ali menite, da se vodstvo dovolj ukvarja na področju pomoči z zaposlenimi (1–5)? 

T'ko, 3. Ne poznam dobro teh reči, ampak z mojega vidika, mislim, da se ne dovolj 

ukvarja. Prav tako pa je krivda tudi pri zaposlenih, saj v zelo redkih primerih sami 

ukrepajo oz. povejo vodstvu za kakšen določen problem. Seveda tudi govorim z vidika 

določenega bencinskega servisa, povsod je malo drugače.  

  Česa bi si želeli več pri medsebojnih odnosih na področju delovanja in sodelovanja v 

organizaciji? 

 Nimam potrebe po večjem sodelovanju.  

 Glede na to, da člen 3.1 politike upravljanja podjetja Petrol d.d., Ljubljana, pove vrednosti 

odnosa zaposlenih, me zanima, ali so v resnici predlogi izboljšav v podjetju namenjeni 

zaposlenim na vseh področjih in ne samo vodjem (1–5)?  

Nimam stikov s takšnimi rečmi, saj sem študentka in ker me delo ne tako zanima, se ne 

ukvarjam s temi rečmi.  

 Glede na to, kaj govori člen 3.1. v politiki upravljanja družbe Petrol, me zanima, ali vsi 

prisotni členi iz teoretične podlage sestavljajo sliko v praksi, v kateri se poda svoje 

mnenje, zahteve, predloge (1–5)? Kakšen je nato/zato sistem, ko gre za odločitve, ki se 

sprejmejo na določenem nivoju v povezavi z medosebnimi odnosi zaposlenih?  



 

 

  Nisem vključena v te stvari, ker sem študentka.  

 Ali so zaposleni resnično vključeni v projekte podjetja (1–5)? 

Mislim, da da. 3. 

3. ZAPOSLENI IN SPREMEMBE 

 Ali se pri zaposlenih resnično upoštevajo načela, želje, predlogi zaposlenih (1–5)? 

 Ne bi točno vedela, ampak v nekaterih primerih vem da da, tako da bom dala oceno 3.  

 Ali se zaposleni zavedajo svoje vrednosti v samem podjetju (1–5)?  

 3, premalo.  

 Ali se zavedajo, da so tudi oni sami tisti, ki pripomorejo k nujnosti sprememb (1–5)?  

 Verjetno, a mogoče da v določenih primerih preveč pritiskajo nanje. 3.  

 Ali mislite, da so zaposleni na podlagi tega, ko se kakšen njihov predlog uvede, sprejme, 

opravi, pripravljeni prevzeti odgovornost za uveljavitev svojih pobud (1–5)?  

 Skoraj zagotovo lahko trdim, da da. 4. 

Priloga 6: Transkripcija 5 

PRILOGA 5  

1. ZAPOSLITEV IN MOTIVACIJA 

 Koliko časa ste zaposleni v podjetju Petrol in kakšna je vaša vrsta zaposlitve? 

V podjetju sem zaposlen od januarja 2010 (5 let), kjer tudi opravljam delo prodajalca na 

bencinskem servisu Rožna Dolina tik ob meji z Italijo. 

 Ali ste motivirani za svoje delo? Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu? 

Pri delu sem motiviran, ker stremim po tem, da vedno opravim delo po svojih najboljših 

močeh in trenutno razpoložljivih sredstvih, katera so na razpolago za samo opravljanje 

dela. 



 

 

 Ali ste seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravicami ter ali na podlagi tega dobite še 

kakšno drugačno motivacijo za svoje nadaljnje delo?  

Z našimi dolžnostmi in pravicami smo še kako dobro seznanjeni skozi pogodbo o 

zaposlitvi in s samim Petrolovim kodeksom ravnanja, katerega je izdalo podjetje samo. 

 Ali ste zadovoljni s sistemom dela v podjetju (1–5)? Zakaj (utemeljite oceno odgovora) in 

kaj bi spremenili? 

Sistem dela v podjetju bi ocenil res kar s 5, kar se tiče pa glede sprememb, pa trenutno 

nimam posebej kakšnih idej, katere bi radikalno posegale v vsakdanjo rutino pri delu. 

2. MEDSEBOJNI ODNOSI ZAPOSLENIH 

 Česa bi si želeli več v medsebojnih odnosih pri delu v podjetju? 

Več bi si želel samega človeškega odnosa med sodelavci in nadrejenimi, ker opažam, da 

vsak dan smo si bolj tujci, kot da si ne bi delili vsak dan po 7 ur delovnika, in ko končamo 

z delom, gre vsak takoj na svojo stran domov, manjka tisto, kot se reče, toplina, podpora, 

razumevanje … 

 Ali menite, da se vodstvo dovolj ukvarja na področju pomoči z zaposlenimi (1–5)?  

2. Po mojem mnenju jo je malo ali pa sploh ni izražena na način, da bi jo lahko kot 

zaposleni občutil kot tako. Lahko, da je podana na primarnem nivoju in ne najde ustrezne 

globine, katera bi bila pričakovana s strani zaposlenega od vodstva navzdol. 

 Česa bi si želeli več pri medsebojnih odnosih na področju delovanja in sodelovanja v 

organizaciji? 

Več prisotnosti, pripadnosti in želje po doseganju skupnih ciljev v organizaciji s skupnimi 

močmi in medsebojno pomočjo. 

 Glede na to, da člen 3.1 politike upravljanja podjetja Petrol d.d., Ljubljana, pove vrednosti 

odnosa zaposlenih, me zanima, ali so v resnici predlogi izboljšav v podjetju namenjeni 

zaposlenim na vseh področjih in ne samo vodjem (1–5)?   

4, drži. Predlogi izboljšav so namenjeni na vseh nivojih, vsaj na nižjih lahko potrdim, 

ker sem tudi sam tam.  



 

 

 Glede na to, kaj govori člen 3.1. v politiki upravljanja družbe Petrol, me zanima, ali vsi 

prisotni členi iz teoretične podlage sestavljajo sliko v praksi, v kateri se poda svoje 

mnenje, zahteve, predloge (1–5)? Kakšen je nato/zato sistem, ko gre za odločitve, ki se 

sprejmejo na določenem nivoju v povezavi z medosebnimi odnosi zaposlenih? 

Da, vsekakor je dobrodošlo za vodstvo, ker mu s tem zelo pomaga tudi pri oceni 

nadaljnjega trenda prodaje določenega artikla ali pa same akcije, ki traja. Vodstvu 

vsekakor ni vseeno in s tem pokažemo vodstvu, da skrbimo za prodajo in založenost 

polic. 

 Ali so zaposleni resnično vključeni v projekte podjetja (1–5)?  

4. Zaposleni so definitivno vključeni, ker v nasprotnem primeru jih ne bi več bilo tam in 

bi bili odstranjeni z delovnih mest v obliki ali z razlogom, kot se reče v teh časih, HUJŠA 

KRŠITEV delovnega razmerja in avtomatska odpustitev z dela. 

3. ZAPOSLENI IN SPREMEMBE 

 Ali se pri zaposlenih resnično upoštevajo načela, želje, predlogi zaposlenih (1–5)? 

4. Upošteva se jih skozi aplikacijo Prima ideja, kjer lahko vsak zaposleni odda predlog za 

spremembe izboljšave pri vsakdanjem delu ali pa ravnanju v delovni organizaciji, kjer je 

delavec, v kolikor je njegova ideja predlog sprejeta, tudi denarno nagrajen. 

 Ali se zaposleni zavedajo svoje vrednosti v samem podjetju (1–5)? 

3, ker je odvisno, koga vprašaš. Tistega, ki se bori in se zanima in je na tekočem z 

dogajanjem v podjetju, ta se zaveda, drugi, kateri hodi samo v službo in mu je samo cilj 

dnevno preživetje delovnika, tistega pa skorajda ne zanima njegova vrednost, se ne 

zaveda niti tega.  

 Ali se zavedajo, da so tudi oni sami tisti, ki pripomorejo k nujnosti sprememb (1–5)?  

3, saj je (zame) odgovor enak kot pri prejšnjem vprašanju – odvisno, koga vprašaš. 

 Ali mislite, da so zaposleni na podlagi tega, ko se kakšen njihov predlog uvede, sprejme, 

opravi, pripravljeni prevzeti odgovornost za uveljavitev svojih pobud (1–5)?  



 

 

4. Seveda da so pripravljeni, še posebej, ker to pripomore in olajša njihovo vsakdanje 

delo in pripomore k večji učinkovitosti in lažjemu doseganju ciljev.  

 

Priloga 7: Transkripcija 6 

PRILOGA 6  

1. ZAPOSLITEV IN MOTIVACIJA 

 Koliko časa ste zaposleni v podjetju Petrol in kakšna je vaša vrsta zaposlitve? 

26 let, prodajalec. 

 Ali ste motivirani za svoje delo? Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu? 

Nisem. Ko Petrol zaklenem. 

 Ali ste seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravicami ter ali na podlagi tega dobite še 

kakšno drugačno motivacijo za svoje nadaljnje delo?  

Da, sem seznanjen, vendar motivacije za nadaljnje delo nimam. 

 Ali ste zadovoljni s sistemom dela v podjetju (1–5)? Zakaj (utemeljite oceno odgovora) in 

kaj bi spremenili? 

2. zaradi tega, ker je prevelika obremenitev zaposlenih. 

2. MEDSEBOJNI ODNOSI ZAPOSLENIH 

 Česa bi si želeli več v medsebojnih odnosih pri delu v podjetju? 

S strani podjetja večje plačilo za delo, ki ga opravljamo. 

 Ali menite, da se vodstvo dovolj ukvarja na področju pomoči z zaposlenimi (1–5)?  

2, ker se vodstvo ukvarja samo z dobičkom. 

 Česa bi si želeli več pri medsebojnih odnosih na področju delovanja in sodelovanja v 

organizaciji? 

Komunikacije med upravo in bencinskim servisom. 



 

 

 Glede na to, da člen 3.1 politike upravljanja podjetja Petrol d.d., Ljubljana, pove vrednosti 

odnosa zaposlenih, me zanima, ali so v resnici predlogi izboljšav v podjetju namenjeni 

zaposlenim na vseh področjih in ne samo vodjem (1–5)?  

2. Samo vodjem. 

 Glede na to, kaj govori člen 3.1. v politiki upravljanja družbe Petrol, me zanima, ali vsi 

prisotni členi iz teoretične podlage sestavljajo sliko v praksi, v kateri se poda svoje 

mnenje, zahteve, predloge (1–5)? Kakšen je nato/zato sistem, ko gre za odločitve, ki se 

sprejmejo na določenem nivoju v povezavi z medosebnimi odnosi zaposlenih? 

Ni soodločanja in tudi členi, vključeni na upravi, so sprejeti brez želje delavcev. 

 Ali so zaposleni resnično vključeni v projekte podjetja (1–5)?  

1, ker zaposleni niso. 

 

3. ZAPOSLENI IN SPREMEMBE 

 Ali se pri zaposlenih resnično upoštevajo načela, želje, predlogi zaposlenih (1–5)? 

3. Želje se upošteva samo v korist podjetja, ne pa zaposlenega. 

 Ali se zaposleni zavedajo svoje vrednosti v samem podjetju (1–5)?  

4. Podjetje brez usposobljenih delavcev ne more funkcionirati. 

 Ali se zavedajo, da so tudi oni sami tisti, ki pripomorejo k nujnosti sprememb (1–5)?  

2. Se ne zavedajo, zaradi prehitrega načina dela. 

 Ali mislite, da so zaposleni na podlagi tega, ko se kakšen njihov predlog uvede, sprejme, 

opravi, pripravljeni prevzeti odgovornost za uveljavitev svojih pobud (1–5)?  

2. Za nobeno dejanje ne odgovarja uprava ali njeni člani. 

Priloga 8: Transkripcija 7 

PRILOGA 7  

1. ZAPOSLITEV IN MOTIVACIJA 



 

 

 Koliko časa ste zaposleni v podjetju Petrol in kakšna je vaša vrsta zaposlitve?  

5,5 leta, zaposlitev pa je redna. 

  Ali ste motivirani za svoje delo? Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu?  

Motivirajo me dobra ekipa, rezultati in odnosi v timu. 

  Ali ste seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravicami ter ali na podlagi tega dobite še 

kakšno drugačno motivacijo za svoje nadaljnje delo?  

Nisem zadovoljen. V podjetju je prevelika osredotočenost na odločanje iz ozkega kroga 

ljudi, kar onemogoča hitro in učinkovito reševanje problemov. 

  Ali ste zadovoljni s sistemom dela v podjetju (1–5)? Zakaj (utemeljite oceno odgovora) in 

kaj bi spremenili? 

Dober je način interne organizacije in delegiranje pooblastil. Hkrati tudi jasno začrtane 

ločnice nad posegi uprave. Lahko bi edino bila večja vloga kontrolinga kot svetovalnega 

instrumenta. 

 2. MEDSEBOJNI ODNOSI ZAPOSLENIH 

 Česa bi si želeli več v medsebojnih odnosih pri delu v podjetju? 

Imamo kvalitetno ekipo, vendar bi bilo dobro imeti več časa za neformalni del. 

  Ali menite, da se vodstvo dovolj ukvarja na področju pomoči z zaposlenimi (1–5)? 

1. 

  Česa bi si želeli več pri medsebojnih odnosih na področju delovanja in sodelovanja v 

organizaciji?  

Dobrih idej in pogojev za realizacijo. 

  Glede na to, da člen 3.1 politike upravljanja podjetja Petrol d.d., Ljubljana, pove 

vrednosti odnosa zaposlenih, me zanima, ali so v resnici predlogi izboljšav v podjetju 

namenjeni zaposlenim na vseh področjih in ne samo vodjem (1–5)?  

2. 



 

 

  Glede na to, kaj govori člen 3.1. v politiki upravljanja družbe Petrol, me zanima, ali vsi 

prisotni členi iz teoretične podlage sestavljajo sliko v praksi, v kateri se poda svoje 

mnenje, zahteve, predloge (1–5)? Kakšen je nato/zato sistem, ko gre za odločitve, ki se 

sprejmejo na določenem nivoju v povezavi z medosebnimi odnosi zaposlenih? 

2. Največkrat gre zgolj za deklarativne stvari, ki se v praksi izvajajo drugače. 

 Ali so zaposleni resnično vključeni v projekte podjetja (1–5)? 

2 – včasih. Odločitve so lahko daleč od prelaganih usmeritev. 

3. ZAPOSLENI IN SPREMEMBE 

 Ali se pri zaposlenih resnično upoštevajo načela, želje, predlogi zaposlenih (1–5)? 

3 – v okviru ekonomskih zmožnosti. 

  Ali se zaposleni zavedajo svoje vrednosti v samem podjetju (1–5)?  

4. 

  Ali se zavedajo, da so tudi oni sami tisti, ki pripomorejo k nujnosti sprememb (1–5)?  

2 – ne, ker menijo, da je sprememba eksogeno določena. 

 Ali mislite, da so zaposleni na podlagi tega, ko se kakšen njihov predlog uvede, sprejme, 

opravi, pripravljeni prevzeti odgovornost za uveljavitev svojih pobud (1–5)? 

Včasih, delno. Ni želje po prevelikem izpostavljanju. 

Priloga 9: Transkripcija 8 

PRILOGA 8 

1. ZAPOSLITEV IN MOTIVACIJA 

 Koliko časa ste zaposleni v podjetju Petrol in kakšna je vaša vrsta zaposlitve?  

V Petrolu sem zaposlen 4 leta, po vrsti zaposlitve pa sem vodja projekta. 

  Ali ste motivirani za svoje delo? Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu?  



 

 

Za svoje delo sem zelo motiviran. Motivira me vsakodnevna rast ekipe, ki jo vodim, 

doseganje oziroma preseganje ciljev, spoštovanje sodelavcev, na koncu pa seveda plačilo 

za opravljeno delo.  

  Ali ste seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravicami ter ali na podlagi tega dobite še 

kakšno drugačno motivacijo za svoje nadaljnje delo?  

S svojimi pravicami in dolžnostmi sem seznanjen. Na podlagi tega ne dobim drugačne 

motivacije za svoje delo.  

  Ali ste zadovoljni s sistemom dela v podjetju (1–5)? Zakaj (utemeljite oceno odgovora) in 

kaj bi spremenili? 

Ocena 3. 

Ker je Petrol zelo velika korporacija, smo včasih zaposleni ujeti v sistemu dela, ki bi v 

manjših podjetjih bil zanesljivo učinkovitejši, hitrejši in bolj odziven. Spremenil bi 

sistem v tem smislu, da bi vsi zaposleni vedeli, kdo v podjetju je odgovoren za določeno 

stvar (za kadrovske zadeve glede dopusta je določena ta oseba, za naročilo tega in tega je 

odgovorna ta oseba), in to bi bilo možno spremljati na intranetu – portalu. Izbereš 

področje dela in potem izbereš oddelek, ki te zanima, ter se na to obrneš na osebo, ki je 

direktno zadolžena za zadevo, ki te zanima.    

 2. MEDSEBOJNI ODNOSI ZAPOSLENIH 

 Česa bi si želeli več v medsebojnih odnosih pri delu v podjetju? 

Tukaj me nič ne moti in mi je super, tako kot je. 

  Ali menite, da se vodstvo dovolj ukvarja na področju pomoči z zaposlenimi (1–5)? 

Ocena: 3–4. 

  Česa bi si želeli več pri medsebojnih odnosih na področju delovanja in sodelovanja v 

organizaciji?  

Medsebojni odnosi so OK. Kar se pa sodelovanje tiče, bi pa morali vpeti več zaposlenih iz 

različnih oddelkov v neki skupen projekt, da bi to sodelovanje preraslo v sinergijo. 



 

 

  Glede na to, da člen 3.1 politike upravljanja podjetja Petrol d.d., Ljubljana, pove 

vrednosti odnosa zaposlenih, me zanima, ali so v resnici predlogi izboljšav v podjetju 

namenjeni zaposlenim na vseh področjih in ne samo vodjem (1–5)?  

Ocena: 4. 

  Glede na to, kaj govori člen 3.1. v politiki upravljanja družbe Petrol, me zanima, ali vsi 

prisotni členi iz teoretične podlage sestavljajo sliko v praksi, v kateri se poda svoje 

mnenje, zahteve, predloge (1–5)? Kakšen je nato/zato sistem, ko gre za odločitve, ki se 

sprejmejo na določenem nivoju v povezavi z medosebnimi odnosi zaposlenih? 

Ocena: 3. 

Rekel bi, da kar se mojega oddelka tiče, poskušam v odločitve vplesti vse zaposlene, 

kadar pride pa navodilo iz višjega nivoja do mene, pa to z ekipo izvedemo po navodilih. 

V redkih primerih, ko navodilo mogoče ni najboljše, pa seveda poskušamo to z 

argumenti spremeniti.  

  Ali so zaposleni resnično vključeni v projekte podjetja (1–5)? 

Glede na to, da delamo v podjetju in delamo za podjetje, smo seveda vključeni v projekte 

podjetja, saj je vsak oddelek nekakšen projekt. Tukaj lahko podam oceno 5.    

3. ZAPOSLENI IN SPREMEMBE 

 Ali se pri zaposlenih resnično upoštevajo načela, želje, predlogi zaposlenih (1–5)? 

Na splošno bi rekel – ocena: 3. 

  Ali se zaposleni zavedajo svoje vrednosti v samem podjetju (1–5)? 

Ocena: 4. 

  Ali se zavedajo, da so tudi oni sami tisti, ki pripomorejo k nujnosti sprememb (1–5)?  

Ocena: 4. 

 Ali mislite, da so zaposleni na podlagi tega, ko se kakšen njihov predlog uvede, sprejme, 

opravi, pripravljeni prevzeti odgovornost za uveljavitev svojih pobud (1–5)? 

Ocena: 4. 



 

 

Priloga 10: Transkripcija 9 

PRILOGA 9 

1. ZAPOSLITEV IN MOTIVACIJA 

 Koliko časa ste zaposleni v podjetju Petrol in kakšna je vaša vrsta zaposlitve?  

4 leta, prodaja. 

  Ali ste motivirani za svoje delo? Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu?  

Da, variabilen del plače. 

  Ali ste seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravicami ter ali na podlagi tega dobite še 

kakšno drugačno motivacijo za svoje nadaljnje delo?  

Sem seznanjen in zadovoljen. 

  Ali ste zadovoljni s sistemom dela v podjetju (1–5)? Zakaj (utemeljite oceno odgovora) in 

kaj bi spremenili? 

5, sem zadovoljen s sistemom dela in ne bi nič spreminjal.    

 2. MEDSEBOJNI ODNOSI ZAPOSLENIH 

 Česa bi si želeli več v medsebojnih odnosih pri delu v podjetju? 

Trenutno ničesar. 

  Ali menite, da se vodstvo dovolj ukvarja na področju pomoči z zaposlenimi (1–5)? 

4. 

  Česa bi si želeli več pri medsebojnih odnosih na področju delovanja in sodelovanja v 

organizaciji?  

Trenutno mi zadošča in nimam dodatnih želja. 

 Glede na to, da člen 3.1 politike upravljanja podjetja Petrol d.d., Ljubljana, pove vrednosti 

odnosa zaposlenih, me zanima, ali so v resnici predlogi izboljšav v podjetju namenjeni 

zaposlenim na vseh področjih in ne samo vodjem (1–5)? 



 

 

3. 

  Glede na to, kaj govori člen 3.1. v politiki upravljanja družbe Petrol, me zanima, ali vsi 

prisotni členi iz teoretične podlage sestavljajo sliko v praksi, v kateri se poda svoje 

mnenje, zahteve, predloge (1–5)? Kakšen je nato/zato sistem, ko gre za odločitve, ki se 

sprejmejo na določenem nivoju v povezavi z medosebnimi odnosi zaposlenih? 

4, nimam teh izkušenj, zato ne morem komentirati. 

  Ali so zaposleni resnično vključeni v projekte podjetja (1–5)?  

5. 

3. ZAPOSLENI IN SPREMEMBE 

 Ali se pri zaposlenih resnično upoštevajo načela, želje, predlogi zaposlenih (1–5)? 

5. 

  Ali se zaposleni zavedajo svoje vrednosti v samem podjetju (1–5)? 

5. 

  Ali se zavedajo, da so tudi oni sami tisti, ki pripomorejo k nujnosti sprememb (1–5)?   

5. 

  Ali mislite, da so zaposleni na podlagi tega, ko se kakšen njihov predlog uvede, 

sprejme, opravi, pripravljeni prevzeti odgovornost za uveljavitev svojih pobud (1–5)?  

3. 
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PRILOGA 10 

1. ZAPOSLITEV IN MOTIVACIJA 

 Koliko časa ste zaposleni v podjetju Petrol in kakšna je vaša vrsta zaposlitve?  



 

 

Na Petrolu sem zaposlen 5 let. Delovno mesto: direktor organizacijske enote 

trgovanje. 

  Ali ste motivirani za svoje delo? Kaj vas najbolj motivira pri vašem delu?  

Da. Največja motivacija so izzivi razvoja trga z električno energijo. 

  Ali ste seznanjeni s svojimi dolžnostmi in pravicami ter ali na podlagi tega dobite še 

kakšno drugačno motivacijo za svoje nadaljnje delo?  

Da. 

  Ali ste zadovoljni s sistemom dela v podjetju (1–5)? Zakaj (utemeljite oceno odgovora) in 

kaj bi spremenili? 

3. Sistem dela je tog in ni primeren za nove izzive poslovnih okolij, ki prihajajo. 

Spremenil bi način razmišljanja zaposlenih v podpornih službah in posvetil veliko 

pozornost samoizobraževanju zaposlenih (motiviral). 

 2. MEDSEBOJNI ODNOSI ZAPOSLENIH 

 Česa bi si želeli več v medsebojnih odnosih pri delu v podjetju? 

Odprtosti pri komunikaciji med posameznimi organizacijskimi enotami. 

Zmanjšanje vpliva vrtičkarstva v podjetju. 

  Ali menite, da se vodstvo dovolj ukvarja na področju pomoči z zaposlenimi (1–5)? 

4. 

  Česa bi si želeli več pri medsebojnih odnosih na področju delovanja in sodelovanja v 

organizaciji?  

Samoiniciative pri pomoči reševanja problemov s strani podpornih služb. Da bi te 

službe identificirala problem tudi kot svoj in ne samo kot problem operativnih 

služb. 

 Glede na to, da člen 3.1 politike upravljanja podjetja Petrol d.d., Ljubljana, pove vrednosti 

odnosa zaposlenih, me zanima, ali so v resnici predlogi izboljšav v podjetju namenjeni 

zaposlenim na vseh področjih in ne samo vodjem (1–5)?  



 

 

5. 

  Glede na to, kaj govori člen 3.1. v politiki upravljanja družbe Petrol, me zanima, ali vsi 

prisotni členi iz teoretične podlage sestavljajo sliko v praksi, v kateri se poda svoje 

mnenje, zahteve, predloge (1–5)? Kakšen je nato/zato sistem, ko gre za odločitve, ki se 

sprejmejo na določenem nivoju v povezavi z medosebnimi odnosi zaposlenih? 

3. Ni natančnega spremljanja sprejetih odločitev oziroma je ta površna. 

  Ali so zaposleni resnično vključeni v projekte podjetja (1–5)? 

 5. 

3. ZAPOSLENI IN SPREMEMBE 

 Ali se pri zaposlenih resnično upoštevajo načela, želje, predlogi zaposlenih (1–5)? 

3. 

  Ali se zaposleni zavedajo svoje vrednosti v samem podjetju (1–5)? 

3. Nekateri se celo precenjujejo. Stopnja precenjevanja raste z dolžino zaposlitve 

na Petrolu. To pa pomeni, da ti zaposleni nimajo realne slike iz ostalih okolij, s 

katero bi se primerjali. 

 Ali se zavedajo, da so tudi oni sami tisti, ki pripomorejo k nujnosti sprememb (1–5)?  

5. 

 Ali mislite, da so zaposleni na podlagi tega, ko se kakšen njihov predlog uvede, sprejme, 

opravi, pripravljeni prevzeti odgovornost za uveljavitev svojih pobud (1–5)?  

5. 

Priloga 12: Kodiranje 

 

 



 

 

ENOTE  

 

 

VPRAŠANJA 

 

 

 

ODGOVORI 

POJMI  KATEGORIJE 

 

DELO IN ZAPOSLENI 

 

 

-Koliko časa 

ste zaposleni 

v podjetju 

Petrol in 

kakšna je 

vaša vrsta 

zaposlitve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 meseca, študent. 

-Skupno 6 let, večinoma 

preko študenta, zadnje 2 

meseca pa redno za določen 

čas. 

-Zaposlen sem 2 leti, in sicer 

že ves čas kot študent. 

-Na Petrolu delam že štiri 

leta. Nisem zaposlena, sem 

študentka. 

-V podjetju sem zaposlen od 

januarja 2010 (5 let), kjer 

tudi opravljam delo 

prodajalca na bencinskem 

servisu Rožna Dolina tik ob 

meji z Italijo. 

-26 let, prodajalec. 

-5,5 leta, zaposlitev pa je 

redna. 

-V Petrolu sem zaposlen 4 

leta, po vrsti zaposlitve pa 

sem vodja projekta. 

-4 leta, prodaja. 

-Na Petrolu sem zaposlen 5 

let. Delovno mesto: direktor 

 

Meseci, leta 

Študent, redno 

Prodaja, vodja, 

direktor 

 

ZAPOSLITEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Zaposlitev v 

podjetju 

-Motivacija za 

delo  

-Seznanjenost 

z delom 

-Osveščenost s 

pravili dela 

-Zadovoljstvo z 

delom 

-Spremembe 

pri delu 

-Motivacija za 

nadaljnje delo 



 

 

 

 

 

-Ali ste 

motivirani za 

svoje delo? 

Kaj Vas 

najbolj 

motivira pri 

vašem delu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizacijske enote 

trgovanje. 

 

 

 

-Sem motiviran, najbolj me 

pa motivira denar. 

-Da, ker me motivira 

občutek koristnosti po 

končanem delu in med njim. 

-Ne ravno motiviran, saj za 

isto delo imam občutno 

manjši zaslužek, poleg tega 

pa nisem deležen nobene 

stimulacije oz. dodatkov kot 

redno zaposleni. Najbolj me 

motivira plača oz. zaslužek, 

ki ni ravno velik (smeh), in 

dokaj dobri odnosi. 

-Niti ne. Vsaj zadnje čase ne. 

Me je pa pred kratkim 

motiviral nov zakon za 

študente, saj sem zaradi tega 

dobila višjo postavko na uro. 

Pred tem je bila mizerna.   

-Pri delu sem motiviran, ker 

stremim po tem, da vedno 

opravim delo po svojih 

najboljših močeh in trenutno 

razpoložljivih sredstvih, 

katera so na razpolago za 

 

 

 

 

 

 

 

Sem, da, ne ravno, 

niti ne, sem 

motiviran, nisem, 

sem zelo motiviran, 

da. 

 

MOTIVACIJA 

 

Denar, občutek 

koristnosti, plača oz. 

zaslužek, nov zakon 

za študente, ko 

Petrol zaklenem, 

dobra ekipa; 

rezultati in odnosi v 

timu, vsakodnevna 

rast ekipe, preseg 

ciljev, spoštovanje 

sodelavcev, plačilo 

za opravljeno delo, 

variabilen del plače, 

izzivi razvoja trga z 

električno energijo.  

 

MOTIVACIJA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ali ste 

seznanjeni s 

svojimi 

dolžnostmi in 

pravicami ter 

ali na 

podlagi tega 

dobite še 

kakšno 

drugačno 

motivacijo za 

svoje 

nadaljnje 

delo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

samo opravljanje dela. 

-Nisem. Ko Petrol 

zaklenem. 

-Motivira me dobra ekipa, 

rezultati in odnosi v timu. 

-Za svoje delo sem zelo 

motiviran. Motivira me 

vsakodnevna rast ekipe, ki 

jo vodim, doseganje 

oziroma preseganje ciljev, 

spoštovanje sodelavcev, na 

koncu pa seveda plačilo za 

opravljeno delo.  

-Da, variabilen del plače. 

-Da. Največja motivacija so 

izzivi razvoja trga z 

električno energijo. 

 

-Sem seznanjen z njimi, 

vendar zaradi njih ne dobim 

nobene motivacije. 

-Sem seznanjena, a zaenkrat 

dodatne, tako drugačne 

motivacije iz tega še nisem 

dobila. 

-Sem seznanjen, sem pa 

vedno enakega mnenja kot 

prej; da se načeloma še vedno 

več zahteva od študentov kot 

delavcev za enako 

stimulacijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem seznanjen-a, 

da, sem, smo še kako 

dobro seznanjeni, 

da, sem seznanjen, 

da. 

 

Ne. – nadaljnja 

motivacija 

 

SEZNANJENOST, 

OSVEŠČENOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ali ste 

zadovoljni s 

sistemom 

dela v 

podjetju 

(1–5)? Zakaj 

(utemeljite 

oceno 

odgovora) in 

kaj bi 

spremenili? 

 

-Da, sem, vendar 

motivacije ne dobim. Imajo 

pa zaposleni nekatere stvari, 

ki lahko privedejo do 

motivacije, npr. Prima Ideja, 

nagrade z največjo prodajo 

določenih cigaret ipd. 

-Z našimi dolžnostmi in 

pravicami smo še kako 

dobro seznanjeni skozi 

pogodbo o zaposlitvi in s 

samim Petrolovim kodeksom 

ravnanja, katerega je izdalo 

podjetje samo. 

-Da, sem seznanjen, vendar 

motivacije za nadaljnje 

delo nimam. 

-Nisem zadovoljen. V 

podjetju je prevelika 

osredotočenost na 

odločanje iz ozkega kroga 

ljudi, kar onemogoča hitro 

in učinkovito reševanje 

problemov. 

-S svojimi pravicami in 

dolžnostmi sem seznanjen. 

Na podlagi tega ne dobim 

drugačne motivacije za 

svoje delo.  

-Sem seznanjen in 

zadovoljen. 

-Da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-S sistemom sem 

zadovoljen, kar za oceno 5, 

ker mi ustrezajo vsa pravila 

in spremenil ne bi ničesar. 

-Ocenila bi s 3, ker imam 

občutek, da se z željo in 

delom da priti do rezultatov 

in se potem lahko napreduje, 

a hkrati pa na to vpliva 

preveliko, dajmo reči v 

navednicah, napačnih 

dejavnikov. Le-ti so tudi 

spremembe, ki bi bile 

potrebne, npr. poznanstva in 

prilizovanje, da se lažje 

potem pride do 

napredovanja. Tako da tukaj 

bom rekla tako, tako. 

-S sistemom sem dokaj 

zadovoljen, marsikaj bi se 

pa lahko spremenilo. 

Recimo, da najprej je to 

opustitev ukrepov ali 

zahtev, ki so 

brezpredmetne, ker se 

komplicira tam, kjer je 

najmanj potrebno. In 

predvsem pa protokol, ki ga 

pišejo za delo s strankami, ki 

je primer zgolj na BS, ki v 

dnevu našteje do 20 

obiskovalcev. Da ne 

govorimo o vedno večjih 

zadevah, npr. kar nekih 

 

 

 

 

Sem zadovoljen, tako 

tako, dokaj 

zadovoljen, sistem 

dela je tog. 

 

ZADOVOLJSTVO 

 

Ustrezajo vsa pravila, 

spremenil ne bi 

ničesar, opustiti 

ukrepe ali zahteve; 

brezpredmetnih, 

protokol, odnos 

poslovodje, brez 

posebnih idej, 

prevelika 

obremenitev 

zaposlenih, večja 

vloga kontrolinga kot 

svetovalnega 

instrumenta, 

odgovornost za 

vzpostavljanje zadev, 

nič sprememb, način 

razmišljanja v 

podpornih službah, 

samoizobraževanje 

zaposlenih – več 

motivacije.   

 

SPREMEMBE PRI 

DELU 



 

 

računalniških ali pa ko je 

prodaja vsega, kar si nekdo 

zmisli, in se zaradi tega 

potem nabirajo kolone, ali pa 

ko gre povprečno za kupca, 

ki igra stave ... Tam se pa 

sploh porabi več kot 5 minut. 

S tem se nabira »gužva« in 

ljudje postanejo sitni. Potem 

je še tukaj poslovodja, ki 

npr. ne dovoli sedenja za 

blagajno. Težko je biti 10 ur 

na nogah, z zdravstvenega 

vidika nevarno, pa stalno biti 

resen … Sej se nekaj časa 

zdrži, potem pa se zgolj 

nabira ta nejevolja in pride 

prej do odpora kot 

motivacije; še posebej še 

1-krat poudarjam, če si 

študent.   

-Sistem dela v podjetju bi 

ocenil res kar s 5, kar se tiče 

pa glede sprememb, pa 

trenutno nimam posebej 

kakšnih idej, ki bi radikalno 

posegale v vsakdanjo rutino 

pri delu. 

-2. Zaradi tega, ker je 

prevelika obremenitev 

zaposlenih. 

-Dober je način interne 

organizacije in delegiranje 

pooblastil. Hkrati tudi 

jasno začrtane ločnice nad 

 



 

 

posegi uprave. Lahko bi 

edino bila večja vloga 

kontrolinga kot 

svetovalnega instrumenta. 

-Ocena 3. Ker je Petrol zelo 

velika korporacija, smo 

včasih zaposleni ujeti v 

sistemu dela, ki bi v manjših 

podjetjih bil zanesljivo 

učinkovitejši, hitrejši in bolj 

odziven. Spremenil bi sistem 

v tem smislu, da bi vsi 

zaposleni vedeli, kdo v 

podjetju je odgovoren za 

določeno stvar (za 

kadrovske zadeve glede 

dopusta je določena ta 

oseba, za naročilo tega in 

tega je odgovorna ta oseba) 

in to bi bilo možno 

spremljati na intranetu – 

portalu. Izbereš področje 

dela in potem izbereš 

oddelek, ki te zanima, ter se 

nato obrneš na osebo, ki je 

direktno zadolžena za 

zadevo, ki te zanima.    

-5, sem zadovoljen s 

sistemom dela in ne bi nič 

spreminjal.    

-3. Sistem dela je tog in ni 

primerna za nove izzive 

poslovnih okolij, ki 

prihajajo. Spremenil bi 

način razmišljanja 



 

 

zaposlenih v podpornih 

službah in posvetil veliko 

pozornost 

samoizobraževanju 

zaposlenih (motiviral). 

 

POSAMEZNIK IN ORGANIZACIJSKO OKOLJE – EKOLOŠKI MENEDŽMENT 

– SKRB ZA ZAPOSLENE 

 

- Ali menite, 

da se vodstvo 

dovolj 

ukvarja na 

področju 

pomoči z 

zaposlenimi 

(1–5)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vodstvo bi se lahko bolj 

ukvarjalo na področju 

zaposlenih – 2. 

-Recimo da kar, zato bi to 

ocenila kar s 4. 

-Bolj se ukvarjajo, da čim več 

prodajo, stimulacija pa le 

delno pripomore k pomoči, 

t'ko da 3. 

-T'ko 3. Ne poznam dobro 

teh reči, ampak z mojega 

vidika mislim, da se ne 

dovolj ukvarja. Prav tako pa 

je krivda tudi pri zaposlenih, 

saj v zelo redkih primerih 

sami ukrepajo oz. povejo 

vodstvu za kakšen določen 

problem. Seveda tudi 

govorim z vidika določenega 

bencinskega servisa, povsod 

je malo drugače. 

-2. Po mojem mnenju jo je 

malo ali pa sploh ni 

izražena na način, da bi jo 

lahko kot zaposleni občutil 

kot tako. Lahko, da je podana 

 

Bi se lahko bolj, se 

kar, delno, ne dovolj, 

jo je malo – sploh je 

ni, vodstvo se ukvarja 

samo z dobičkom.  

 

UKVARJANJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPOSLENI 

IN PODJETJE 

 

ZAPOSLENI 

IN 

DEJAVNOSTI 

PODJETJA 

 

VODENJE 

ZAPOSLENIH 

 

POLITIKA 

UPRAVLJANJ

A DRUŽBE 

 

-Ukvarjanje z 

zaposlenimi 

-Posvečanje 

pozornosti 

zaposlenim 

-Upoštevanje 

mnenj 

zaposlenih 

-Vključenost 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Glede na to, 

da člen 3.1 

politike 

upravljanja 

podjetja 

Petrol d.d., 

Ljubljana, 

pove 

vrednosti 

odnosa 

zaposlenih, 

me zanima, 

ali so v 

resnici 

predlogi 

izboljšav v 

podjetju 

namenjeni 

zaposlenim 

na vseh 

področjih in 

ne samo 

vodjem 

(1–5)? 

 

na primarnem nivoju in ne 

najde ustrezne globine, 

katera bi bila pričakovana s 

strani zaposlenega od 

vodstva navzdol. 

-2, ker se vodstvo ukvarja 

samo z dobičkom. 

-1. 

-Ocena: 3–4 

-4. 

-4. 

 

 

-Vsi predlogi izboljšav niso 

namenjeni zaposlenim. To bi 

ocenil z 2. 

- Kar s 3, saj so namenjeni 

tudi zaposlenim, ampak 

dostikrat ne vsem. 

-Največ najnižjim členom 

verige, tko da dam oceno 3. 

-Nimam stikov s takšnimi 

rečmi, saj sem študentka in 

ker me delo ne tako zanima, 

se ne ukvarjam s temi 

rečmi.  

-4, drži. Predlogi izboljšav so 

namenjeni na vseh nivojih, 

vsaj na nižjih lahko potrdim, 

ker sem tudi sam tam.  

-2. Samo vodjem. 

-2. 

- Ocena: 4. 

 

 

 

Niso, so, ampak 

dostikrat ne vsem, 

največ najnižjim 

členom verige, brez 

stika s tem, na vseh 

nivojih, samo 

vodjem. 

 

POZORNOST, 

UPOŠTEVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaposlenih v  

spremembe, 

odločitve, 

projekte 

podjetja 

 

 

-Zaposleni 

morajo biti  

spoštovani in 

vrednoteni; 

v podjetju se 

zaposlenim 

daje občutek 

koristnosti,  

vrednosti in 

pripadnosti. 

 

ORGANIZAC

IJSKA  

KLIMA  



 

 

- Ali so 

zaposleni 

resnično 

vključeni v 

projekte 

podjetja 

(1–5)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ali se 

zaposleni 

zavedajo 

svoje 

vrednosti v 

samem 

podjetju 

(1–5)? 

-3. 

-5. 

 

-Zaposleni so skoraj vedno 

vključeni v projekte podjetja. 

Tukaj dam oceno 4. 

-Recimo, da 3, saj je odvisno, 

na kakšnem položaju so in 

koliko se sami potrudijo za 

to. 

-Posredno, 3. 

-Mislim, da da. 3. 

-4. Zaposleni so definitivno 

vključeni, ker v nasprotnem 

primeru jih ne bi več bilo tam 

in bi bili odstranjeni z 

delovnih mest v obliki ali z 

razlogom, kot se reče v teh 

časih, HUJŠA KRŠITEV 

delovnega razmerja in 

avtomatska odpustitev z dela. 

-1, ker zaposleni niso. 

-2 – včasih. Odločitve so 

lahko daleč od predlaganih 

usmeritev. 

-Glede na to, da delamo v 

podjetju in delamo za 

podjetje, smo seveda 

vključeni v projekte 

podjetja, saj je vsak 

oddelek nekakšen projekt. 

Tukaj lahko podam oceno: 5.    

-5. 

 

Skoraj vedno, 

odvisno od položaja 

in zaposlenega 

samega, posredno, 

misel, da da, 

definitivna 

vključenost, niso, 

včasih, so vključeni, 

popolnoma (kot 

besedna vrednost 

ocene 5 po moji 

interpretaciji).  

 

VKLJUČENOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ali mislite, 

da so 

zaposleni na 

podlagi tega, 

ko se kakšen 

njihov 

predlog 

uvede, 

sprejme, 

opravi, 

pripravljeni 

prevzeti 

-5. 

 

 

-Ne. 3. 

-2, ker menim, da se ne. 

Podjetje temu ne posveča 

posebne pozornosti, vsaj ne 

zaposlenim na nižjih 

delovnih položajih. 

-Bo kar 2. 

-3, premalo. 

-3, ker je odvisno, koga 

vprašaš. Tistega, ki se bori in 

se zanima in je na tekočem z 

dogajanjem v podjetju, ta se 

zaveda, drugi, kateri hodi 

samo v službo in mu je samo 

cilj dnevno preživetje 

delovnika, tistega pa skorajda 

ne zanima njegova vrednost, 

se ne zaveda niti tega.  

-4. Podjetje brez 

usposobljenih delavcev ne 

more funkcionirati. 

-4. 

-Ocena: 4. 

-5. 

-3. Nekateri se celo 

precenjujejo. Stopnja 

precenjevanja raste z dolžino 

zaposlitve na Petrolu. To pa 

pomeni, da ti zaposleni 

nimajo realne slike iz ostalih 

 

Ne, premalo, odvisno, 

koga vprašaš, 

nekateri se 

precenjujejo. 

 

 

SAMOSPOŠTOVAN

JE, 

SAMOOVREDNOT

ENOST, 

ZAVEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

odgovornost 

za uveljavitev 

svojih pobud 

(1–5)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ali se pri 

zaposlenih 

resnično 

upošteva 

načela, želje, 

predloge; 

Zaposlenih? 

(1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okolij, s katero bi se 

primerjali. 

 

 

-Da, zaposleni so pripravljeni 

prevzeti odgovornost. 

Recimo, da bi to ocenil s 3. 

-Menim, da ne, ampak zgolj 

zato, ker jim podjetje te 

možnosti sploh ne nudi. Ker 

celoten sistem uveljavitev 

pobude temelji na čisto 

drugačnih načelih. Zato dam 

oceno 3. 

-2, ker mislim, da tu ne gre 

za prevzem odgovornosti. 

-Skoraj zagotovo lahko 

trdim, da da. 4. 

-4. Seveda da so 

pripravljeni, še posebej, ker 

to pripomore in olajša 

njihovo vsakdanje delo in 

pripomore k večji 

učinkovitosti in lažjemu 

doseganju ciljev.  

-2. Za nobeno dejanje ne 

odgovarja uprava in njeni 

člani. 

-3. Včasih, delno. Ni želje 

po prevelikem 

izpostavljanju. 

-Ocena: 4. 

-3. 

-5. 

 

Da, so, ne, tu ne gre 

za prevzem 

odgovornosti, da, so 

pripravljeni, ni 

odgovarjanja, včasih; 

delno.  

 

ODGOVORNOST, 

PRIPRAVLJENOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne vedno, odvisno, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ali se 

zavedajo, da 

so oni tudi 

sami tisti, ki 

pripomorejo 

k nujnosti 

sprememb 

(1–5)? 

 

 

-Pri zaposlenih se ne 

upoštevajo vedno želje oz. 

predlogi – 3.  

- Tudi tukaj bi dala oceno 3, 

ker če so izražene in 

koristne za vse, še posebej 

za podjetje, potem se 

upoštevajo. 

-Delno, 3. 

-Ne bi točno vedela, ampak 

v nekaterih primerih vem, 

da da, tako da bom dala 

oceno 3.  

-4. Upošteva se jih skozi 

aplikacijo Prima ideja, kjer 

lahko vsak zaposleni odda 

predlog za spremembe 

izboljšave pri vsakdanjem 

delu ali pa ravnanju v delovni 

organizaciji, kjer je delavec, 

v kolikor je njegova ideja, 

predlog sprejeta, tudi 

denarno nagrajen. 

-3. Želje se upošteva samo v 

korist podjetja, ne pa 

zaposlenega. 

-3 – v okviru ekonomskih 

zmožnosti. 

-Na splošno bi rekel. 

Ocena: 3. 

-5. 

delno, v nekaterih 

primerih da, 

upoštevano, samo v 

korist podjetja, v 

okviru ekonomskih 

zmožnosti, na splošno 

za oceno 3.  

 

UPOŠTEVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Se zavedajo – malo, 

ne, mogoče se, 

verjetno, odvisno, 

koga vprašaš, ne.  

 

OBČUTEK 

KORISTNOSTI, 



 

 

-3. 

 

-Se zavedajo, da 

pripomorejo, a malo. 2. 

-Ne, ker jim podjetje tega 

občutka ne da. 2. 

-3, ker zavedajo mogoče da 

se, vendar ker se na tem malo 

dela oz. se delavce bolj 

bremeni, se potem ta občutek 

kaj hitro porazgubi.  

-Verjetno, a mogoče da v 

določenih primerih preveč 

pritiskajo nanje. 3. 

- 3, saj je (zame) odgovor 

enak kot pri prejšnjem 

vprašanju – odvisno, koga 

vprašaš. 

-2. Se ne zavedajo, zaradi 

prehitrega načina dela. 

-2 – ne, ker menijo, da je 

sprememba eksogeno 

določena. 

-Ocena: 4. 

-5. 

-5. 

 

 

 

PRIPADNOSTI, 

UPOŠTEVANOSTI, 

VREDNOSTI 

 

 

 

ZAPOSLENI IN MEDSEBOJNI ODNOSI 

    



 

 

-Česa bi si 

želeli več v 

medsebojni

h odnosih 

pri delu v 

podjetju? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Želel bi si več 

pogovarjanja o napakah, ki 

jih delamo. 

-Več komunikacije med 

nadrejenimi in 

podrejenimi. In hkrati 

občutek pomembnosti v 

podjetju. 

-Bolj prijateljskega odnosa 

med zaposlenimi in 

poslovodjo, da se skupaj 

usedemo, pokomentiramo 

zadeve, skupaj iščemo 

izboljšave … 

-Nič, saj se delavci tako hitro 

menjajo, da je bolje, da jih 

nimam. 

-Več bi si želel samega 

človeškega odnosa med 

sodelavci in nadrejenimi, 

ker opažam, da vsak dan smo 

si bolj tujci, kot da si ne bi 

delili vsak dan po 7 ur 

delovnika, in ko končamo z 

delom, gre vsak takoj na 

svojo stran domov, manjka 

tisto, kot se reče, toplina, 

podpora, razumevanje … 

-S strani podjetja večje 

plačilo za delo, ki ga 

opravljamo. 

-Imamo kvalitetno ekipo, 

vendar bi bilo dobro imeti 

več časa za neformalni del. 

-Tukaj me nič ne moti in mi 

Pogovor o napakah, 

komunikacija med 

nadrejenimi in 

podrejenimi, 

občutek 

pomembnosti, več 

prijateljskega 

odnosa, več iskanja 

rešitev in izboljšav, 

nič, več človeškega 

odnosa med 

sodelavci in 

nadrejenimi, večje 

plačilo, več časa za 

enformalni del, nič, 

ker je super, 

trenutno nič, 

odprtost pri 

komunikacijami 

med posameznimi 

organizacijskimi 

enotami, 

zmanjšanje 

vrtičkarstva.  

 

POGOVOR, 

KOMUNIKACIJA, 

PRIJATELJSKI 

ODNOS, 

REŠITVE, 

IZBOLJŠAVE 

 

 

 

 

MEDOSEBNI 

ODNOSI 

 

MEDSKUPINS

KI ODNOSI 

 

VODSTVO IN 

ZAPOSLENI 

 

-Reševanje 

težav v 

podjetju 

-Sodelovanje 

zaposlenih pri 

odločitvah in 

izboljšavah v 

podjetju 

-Pomen 

samoiniciativn

osti pri 

zaposlenih 

-Več 

prijateljskega 

odnosa med 

zaposlenimi 

 



 

 

 

 

 

-Česa bi si 

želeli več 

pri 

medsebojni

h odnosih 

na področju 

delovanja in 

sodelovanja 

v 

organizaciji

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je super, tako kot je. 

-Trenutno ničesar. 

-Odprtosti pri 

komunikaciji med 

posameznimi 

organizacijskimi enotami. 

Zmanjšanje vpliva 

vrtičkarstva v podjetju. 

 

-V medsebojnih odnosih se 

dobro razumemo, zato tudi 

dobro delamo. Vsak pri 

sebi ve, katere naloge ima. 

-Komunikacije in 

usposobljenosti vodenja 

ljudi, da bi bili nadrejeni 

izbrani tudi glede na njihov 

odnos do sodelavcev in da 

bi imeli večjo vlogo pri 

poviševanju. 

-Bolj prijateljskega odnosa, 

saj le na ta način se pride do 

odkritja in uspešnega 

reševanja problemov.  

-Nimam potrebe po večjem 

sodelovanju.  

-Več prisotnosti, 

pripadnosti in želje po 

doseganju skupnih ciljev v 

organizaciji s skupnimi 

močmi in medsebojno 

pomočjo. 

-Komunikacije med upravo 

in bencinskim servisom. 

- Dobrih idej in pogojev za 

 

 

Komunikacija, 

usposobljenost 

vodenja ljudi, 

možnost povišice, 

bolj prijateljski 

odnos, brez potrebe 

po sodelovanju, več 

prisotnosti, 

pripadnosti, želja 

po doseg skupnega 

cilja, medsebojna 

pomoč, 

komunikacija med 

BS in upravo, dobre 

ideje in pogoji za 

njihovo realizacijo, 

več sinergije med 

različnimi oddelki v 

enega skupnega, 

brez dodatnih želja, 

samoiniciativa pri 

reševanju 

problemov s strani 

podpornih služb. 

 

 

KOMUNIKACIJA, 

POVEZANOST, 

REŠITVE, 

IZBOLJŠAVE, 

SAMOINICIATIV



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Glede na 

to, kaj 

govori člen 

3.1. v 

politiki 

upravljanja 

družbe 

Petrol, me 

zanima, ali 

vsi prisotni 

členi iz 

teoretične 

podlage 

sestavljajo 

sliko v 

praksi, v 

kateri se 

poda svoje 

mnenje, 

zahteve, 

predloge 

(1–5)? 

Kakšen je 

nato/zato 

sistem, ko 

gre za 

odločitve, ki 

se sprejmejo 

na 

določenem 

nivoju v 

povezavi z 

realizacijo. 

- Medsebojni odnosi so OK. 

Kar se pa sodelovanje tiče, 

bi pa morali vpeti več 

zaposlenih iz različnih 

oddelkov v neki skupen 

projekt, da bi to 

sodelovanje preraslo v 

sinergijo. 

-Trenutno mi zadošča in 

nimam dodatnih želja. 

-Samoiniciative pri pomoči 

reševanja problemov s 

strani podpornih služb. Da 

bi te službe identificirale 

problem tudi kot svoj in ne 

samo kot problem 

operativnih služb. 

 

 

-To bi ocenil s 3, ker ko se 

gre za odločitve, upoštevajo 

delavska mnenja. 

-Zaenkrat žal sistema še ne 

poznam dovolj dobro. 

-Mislim, da delno, 3, ker je 

vpliv okolja velik. 

-Nisem vključena v te 

stvari, ker sem študentka. 

-Da, vsekakor je dobrodošlo 

za vodstvo, ker mu s tem zelo 

pomaga tudi pri oceni 

nadaljnjega trenda prodaje 

določenega artikla ali pa 

NOST, 

SODELOVANJE, 

PRIPADNOST 

 

 

 

  Se upošteva, 

sistem ni dodobra 

poznan, delno, 

nevključenost, da, 

ni soodločanja, po 

najboljših močeh 

(trudijo se, 

načeloma da), brez 

izkušenj, 

nenatančnost. 

 

VKLJUČENOST, 

SOODLOČANJE, 

UPOŠTEVANJE 



 

 

 medosebni

mi odnosi 

zaposlenih? 

same akcije, ki traja. Vodstvu 

vsekakor ni vseeno in s tem 

pokažemo vodstvu, da 

skrbimo za prodajo in 

založenost polic. 

-Ni soodločanja in tudi členi, 

vključeni na upravi, so 

sprejeti brez želje delavcev. 

-2. Največkrat gre zgolj za 

deklarativne stvari, ki se v 

praksi izvajajo drugače. 

-Ocena: 3. Rekel bi, da kar 

se mojega oddelka tiče, 

poskušam v odločitve 

vplesti vse zaposlene, kadar 

pride pa navodilo z višjega 

nivoja do mene, pa to z 

ekipo izvedemo po 

navodilih. V redkih 

primerih, ko navodilo 

mogoče ni najboljše, pa 

seveda poskušamo to z 

argumenti spremeniti.  

-4, nimam teh izkušenj, 

zato ne morem komentirat. 

-3. Ni natančnega 

spremljanja sprejetih 

odločitev oziroma je to 

površno. 

 



 

 

 

 


