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POVZETEK 

Danes vse več ljudi živi in deluje v poslovnih okoljih po ustaljenih tirnicah, brez kakršnihkoli 

velikih sprememb, ki bi morda lahko izboljšale kvaliteto njihovega življenja ter izboljšale 

pogoje njihovega poslovnega okolja. Razlog za to je zmeraj hitrejši tempo življenja. Zaradi 

tega ljudje preprosto ne znamo oziroma ne zmoremo najti dovolj časa, energije in motivacije, 

da bi se poglobili v kvaliteto življenja, v to, kako  dosegati zadovoljstvo v poslovnem svetu 

ter da bi analizirali naše trenutno stanje in razmislili, kako bi ga lahko v prihodnosti tudi 

izboljšali oziroma obogatili. Čeprav ima večina ljudi željo, da bi dvignili kvaliteto življenja in 

dosegli napredek v poslovnih okoljih, kjer delujejo, teh želja ne izpolni oziroma jih ne izpolni 

v celoti, ker nima jasno postavljenih ciljev ali teh ne zna pravilno definirati. Cilje si lahko 

vedno postavljamo tako na osebnem nivoju kot tudi na poslovnem. Pri tem so nam v pomoč 

lahko različne tehnike in metode za postavljanje in doseganje ciljev, ki nas vodijo po korakih 

pri definiranju kakovostnih ciljev, ki so realno dosegljivi v naši bližnji prihodnosti. Cilji so 

lahko pomemben del našega življenja, saj z jasno postavljenimi cilji tako v zasebnem 

življenju kot tudi v poslovnem svetu kažemo zanimanje za dosego napredka na vseh ravneh. 

Če imamo svoje cilje zapisane na svojem osebnem seznamu ciljev, in jih nimamo samo v 

naših mislih, nas ta seznam vsakič, ko se nanj ozremo, opomni, da začnemo konstruktivno 

razmišljati o realizaciji le-teh. Zato želimo bralca opomniti, da je možen pozitiven vpliv na 

naše zadovoljstvo v privatnem življenju kot tudi v poslovnem okolju, z doseganjem naših 

zastavljenih ciljev. 

Ključne besede: cilj, osebni cilji, poslovni cilji, poslovno okolje, zasebno življenje, metode, 

tehnike 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Today more and more people live their lives and work in business environments at an orderly 

manner, without any major changes that may improve the quality of their lives and improve 

the conditions of their business environment. The reason for this is constantly faster pace of 

the life we live. Based on this fact, we can say that people are not able to find sufficient time, 

energy and motivation to deepen the realization of achieving a better quality of life, more 

satisfaction in their business environment and to analyse what our current condition is or how 

could we improve it. Although most people desire to improve the quality of life and to 

achieve progress in the business environments in which they operate, these desires are not 

fulfilled or cannot be completed entirely, because they do not set clear goals or do not know 

how to properly define them. With the use of different techniques and methods to set and 

achieve goals, which help us define realistic goals, we can set both in private and business 

goals. Goals are an important part of our lives, because having clearly defined goals, helps us 

both in private life as well as in the business world. With clearly defined goals we are 

showing interest in achieving progress at all levels. If we write down our goals and make lists 

on which we specify the mentioned goals, this lists remind us to strategically work towards 

achieving them. If we do not make the lists and only keep the goals in our minds we tend to 

forget about them and not show any progress. Therefore, we would like to remind the reader 

that with the achievement of our goals it is possible to have a positive impact on the 

satisfaction of our private lives as well as in the business environment. 

Key words: goal, personal goals, business objectives, business environment, private life, 

methods, techniques   
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1 UVOD 

 

 

»Brezdelje bolj uničuje človeka kot delo. Zdi se, da človek izgubi mnogo življenjske sile, če 

nima nobenega cilja.« John Ernst Steinbeck
1
. 

 

Kot trdi Steinbeck
 
v drugem delu svojega citata, so cilji pomemben del našega življenja, saj s 

postavljenimi cilji tako v zasebnem življenju kot tudi v poslovnem svetu stremimo k napredku 

na vseh ravneh. Če pa imamo te cilje tudi jasno definirane ter zapisane, je pot do njih bolj 

enostavna in manj stresna. Bolj kot se osebnostno razvijamo in dosegamo dobre poslovne 

rezultate, bolj se to kaže v zadovoljstvu v našem privatnem življenju kot tudi v poslovnem 

svetu. 

 

Cilje lahko postavljamo tako na osebnem nivoju kot tudi na poslovnem. Za postavljanje in 

realizacijo ciljev obstajajo različne tehnike in metode, ki pomagajo ljudem pri definiranju 

realno dosegljivih in kakovostnih ciljev.  

 

V današnjem času se vse dogaja v zelo hitrem tempu, zato nikoli nimamo dovolj časa ne v 

zasebnem življenju ne v poslovnem okolju. Velikokrat se niti ne zavedamo, da nas tempo 

našega življenja prehiteva in navadno šele sčasoma opazimo, da v našem življenju ni 

sprememb oziroma se naše želje niso uresničile. Čeprav imamo želje po spremembah in 

napredku, navadno ostane le pri teh, saj ne vložimo dovolj volje in truda, da bi jih spremenili 

v cilje in jih tudi realizirali. 

 

Zato smo v naši diplomski nalogi ugotavljali, ali imajo ljudje postavljene cilje v zasebnem 

življenju in v poslovnem okolju, kako ti cilji vplivajo na njih in, ali jih osrečujejo. Ugotavljali 

smo, na katerih področjih imajo ljudje več postavljenih ciljev. 

 

                                                 

1
 
John Ernst Steinbeck – ameriški pisatelj *27. februar 1902 – †20. december 1968 (JOHN ERNST STEINBECK, 8. oktober 2014).
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1.1 Struktura diplomske naloge 

 

V uvodu smo predstavili tematiko naše diplomske naloge, ki poudarja pomembnost 

zastavljanja ciljev, tako osebnih kot tudi ciljev v poslovnih okoljih. V nadaljevanju uvodnega 

dela smo predstavili raziskovalno vprašanje ter hipoteze, ki so bile rdeča nit raziskave v 

nadaljevanju naloge. 

 

V prvem delu diplomske naloge smo predstavili pojme, ki so povezani s predmetom 

preučevanja. Opisali smo, kaj so to cilji ter podrobno definirali še dve podskupini ciljev, in 

sicer osebne cilje in cilje v poslovnih okoljih. V teoretičnem delu naloge smo predstavili 

definicije metod in tehnik za postavljanje in doseganje ciljev. Ob koncu teoretičnega dela pa 

smo navedli pomen analize osebnih ciljev in poslovnih ciljev. 

 

V raziskovalnem delu smo opisali metode, ki smo jih uporabili v naši raziskavi. Opisali smo 

tudi neodvisne spremenljivke, ki smo jih uporabili v raziskovalnem modelu. Med našo 

raziskavo smo uporabili primerjalno analizo anketnih rezultatov, ki smo jih pridobili z 

izvedbo spletne ankete med naključnimi posamezniki, ki so morali izpolnjevati pogoj, da so 

polnoletni in zaposleni. Anketo smo izvedli z vprašalnikom, ki je sestavljen iz treh sklopov, 

demografskega in obeh podskupin ciljev, ki smo jih preučevali. Med analizo naših rezultatov 

smo uporabili tudi primerjavo povprečij dveh skupin rezultatov, kar smo naredili s T- 

studentovim testom. Po analizi naše raziskave smo pridobljene rezultate predstavili in jih 

ponazorili tudi z grafi. 

 

V zaključku naloge smo predstavili povzetek pridobljenih rezultatov, dotaknili smo se tudi 

morebitnih nadaljnjih raziskovalnih področij na temo ciljev. Zaključili pa smo s sklepnimi 

mislimi diplomske naloge. 

 

1.2 Raziskovalno vprašanje 

 

Raziskovalno vprašanje je bilo temeljna podlaga za naše raziskovanje in postavitev hipotez v 

diplomski nalogi. Raziskovali smo, ali obstajajo razlike glede postavljanja ciljev v zasebnem 

življenju ljudi v primerjavi s postavljanjem ciljev v poslovnem okolju, v katerem delujejo. 
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Raziskati smo želeli, ali imamo jasno postavljene cilje in kako ti cilji vplivajo na  zasebno 

življenje kot tudi na življenje v poslovnem svetu, kjer delujemo. Zanimalo nas je, ali imamo 

svoje cilje jasno zapisane ter kakšne cilje ljudje sploh imamo  tako v osebnem življenju kot 

tudi v poslovnem svetu. 

 

1.3 Hipoteze 

 

Hipoteze smo postavili na podlagi raziskovalnega vprašanja ter strokovne literature, ki smo jo 

uporabili v diplomski nalogi. Po raziskovalnem delu naše naloge smo hipoteze zagovarjali 

oziroma jih nismo sprejeli na podlagi ugotovitev, ki smo jih pridobili med raziskavo. 

Hipoteze naše diplomske naloge: 

 

H1: V poslovnem svetu ima v primerjavi z osebnim življenjem v povprečju več ljudi jasno 

postavljene cilje. 

 

H2/a: V poslovnem svetu ima večina ljudi v povprečju večkrat jasno zapisane cilje. 

H2/b: V zasebnem življenju ima večina ljudi v povprečju večkrat jasno zapisane cilje. 

 

H3: V poslovnem svetu ima v povprečju večina ljudi večje število ciljev kot v privatnem 

življenju. 

 

H4: Doseganje ciljev v poslovnem svetu pri večini ljudi v povprečju pozitivno vpliva na 

doseganje njihovih osebnih ciljev. 
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2 OPREDELITEV POJMOV POVEZANIH S PREDMETOM 

PREUČEVANJA 

 

 

V tem poglavju smo predstavili pojme, ki so povezani s predmetom preučevanja. Definirali 

smo, kaj so to cilji ter podrobno opisali še pomen tako osebnih kot tudi poslovnih ciljev in 

njihov pomen. 

 

2.1 Cilj 

 

Kot pravi Bajec (2000) v Slovarju Slovenskega knjižnega jezika, »Cílj  -a m (ȋ ȋ) 1. kraj ali 

predmet, do katerega se hoče priti«, torej je cilj neke vrste želja oziroma končni rezultat, ki si 

ga posameznik zastavi ter ga v določenem časovnem okvirju želi tudi doseči. Bandura (1989) 

meni, da mora cilj, ki si ga zastavi posameznik, nuditi izziv, da v njem vzbudi interes po 

njegovem dosežku. Obenem pa zastavljeni cilj ne sme predstavljati previsoke stopnje izziva, 

saj lahko postane pretežak in s tem neizvedljiv oziroma nedosegljiv (Ryan in Deci, 2001). 

 

Namen postavljanja ciljev je predvsem ta, da se poglobiš v svoje želje ter narediš načrt, kako 

boš tako stanje v določenem časovnem okvirju tudi dosegel. Končni izid postavljanja ciljev 

mora biti, da dosežeš več v krajšem času, kot bi dosegel brez postavljenih ciljev oziroma 

prioritet. Torej je postavljanje ciljev določanje smernic k bolj uspešni prihodnosti v našem 

življenju (Kos, 2009). 

 

Ločimo več vrst ciljev, sami pa smo se v diplomski nalogi osredotočili na dve podskupini 

ciljev. Preučevali smo podskupini, ki zajemata osebne cilje ter cilje v poslovnih okoljih. 
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2.2 Osebni cilji 

 

To so cilji, ki jih ima praktično vsak posameznik. Razlika je v tem, da se nekateri ljudje teh 

ciljev bolj zavedajo in k njim tudi stremijo, jih želijo doseči. Med tem ko se ostali ciljev, h 

katerim nezavedno stremijo, niti ne zavedajo in zato svoje cilje dosežejo v daljšem časovnem 

okvirju ali pa jih sploh ne dosežejo. 

 

Novacek in Lazarus (1990) pravita, da ljudje svoje cilje smatrajo za pomembne vrednote, zato 

se jih trudijo uresničiti in zato vložijo veliko svojega truda. Vsak posameznik je svojim ciljem 

bolj ali manj predan. Iz posameznikovega doživljanja uspešnosti v doseganju osebnih ciljev 

izhajata zadovoljstvo in sreča, po svojih raziskavah meni Little (1999). Za doseganje 

zadovoljstva v zasebnem življenju številni avtorji poudarjajo pomen jasnih ciljnih usmeritev. 

 

Tako iz teoretičnega kot tudi praktičnega vidika, je torej dokazana smiselnost postavljanja 

ciljev za vsakega posameznika. Pomembno pa je, da so ti cilji natančno postavljeni in 

predvsem da so realno dosegljivi. 

 

2.3 Cilji v poslovnem okolju 

 

Vsak posameznik ima različne cilje v poslovnem okolju, kjer deluje, saj se ti cilji najpogosteje 

navezujejo na smernice, ki jih želijo doseči organizacije oziroma podjetja, v katerih so 

zaposleni. Ob ustanovitvi podjetja imajo le- ta navadno vsaj en temeljni cilj. Kasneje se novi 

cilji in ideje postopoma dodajajo in prilagajajo, in sicer glede na okoliščine delovanja in 

planiranja strategije podjetij. Cilji so torej rezultati, ki jih organizacije želijo doseči v 

določenem časovnem obdobju. 

 

Podjetja imajo svoje cilje za lažje izvajanje delovnih procesov hierarhično urejene po 

funkcijah zaposlenih znotraj podjetja. To pomeni, da morajo za izvedbo svojih glavnih ciljev 

iz njih izpeljati nižje cilje, s katerimi se približajo svojim primarnim ciljem. Deyhle (1997) 

navaja, da so primarni cilji vsakega podjetja rast, razvoj in dobiček podjetja. 
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Natančno določena poslanstva in vizije podjetij služijo kot podlaga za določanje katerih koli 

poslovnih ciljev. Služijo pa tudi kot motivacija za boljšo delovno uspešnost zaposlenih. Zato 

je zaželeno, da se osebni cilji in ambicije zaposlenih usklajujejo s cilji podjetij, saj je od tega 

odvisna uspešnost podjetij (Cilji in ravni ciljev v organizaciji, 8. oktober 2014). 

 

Določanje ciljev v organizacijah vpliva na motiviranost zaposlenih. Ob jasno zastavljenih 

ciljih posamezniki lažje usmerjajo svoj trud in energijo za dosego zastavljenih smernic. 

Obenem se posameznik počuti kot pomemben del organizacije in se lažje poistoveti z njenimi 

cilji in idejami (O določanju ciljev, 8. oktober 2014). 

 

Cilji v poslovnih okoljih so pravzaprav  potreba, tako za zaposlene kot tudi za organizacije 

same. Saj le z natančno zastavljenimi cilji lahko tako podjetja kot tudi njeni zaposleni 

dosežejo napredek, v poslovnem okolju ter zagotovijo uspešnost podjetja. 

 

 

3 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

»Redkokdaj je človekov cilj slab; slaba so lahko samo sredstva.« Jovan Dučič
2
. 

 

V poglavju, ki zajema teorijo za našo raziskavo, smo naredili natančen pregled strokovne 

literature metod in tehnik za postavljanje in doseganje ciljev. Gradivo, ki smo ga predelali, 

smo uporabili kot podlago za metodološki del naloge v nadaljevanju. Raziskali smo različne 

metode in tehnike za dosego osebnih ciljev in ciljev v poslovnem okolju. V teoretičnem delu 

smo povzeli predpostavke, da natančno določeni in zapisani cilji pozitivno vplivajo na 

doseganje ciljev v poslovnem okolju ter osebnih ciljev.  

 

 

 

                                                 

2
 
Jovan Dučić – bosanski pisec *17. februar 1871 – †7. april 1943 (Jovan Dučić, 8. oktober 2014).
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3.1 Metoda SMART ciljev 

 

Metoda SMART ciljev, ki jo omenjata Locke in Latham (1990), uči, da morajo biti cilji 

organizacij natančni, merljivi, dosegljivi, ustrezni in časovno omejeni. Metoda se uporablja za 

določitev karakteristik ciljev, po katerih morajo biti  le-ti določeni, meni Forsyth (2003). Cilji 

organizacij se vseskozi dopolnjujejo, merijo in nadgrajujejo z novimi idejami, kar pomeni, da 

se morajo cilji podjetij konstantno nadgrajevati z novimi, če želijo podjetja napredovati, se 

razvijati in imeti poslovni uspeh. 

 

Metodo SMART se lahko uporablja tudi za dosego osebnih ciljev. Če želimo bolje spoznati 

samega sebe, je dobro natančno vedeti, zakaj si želimo doseči zastavljeni cilj. Pri postavljanju 

ciljev, si lahko poleg metode SMART pomagamo tudi z Descartovimi
3
 načeli, kjer zastavljene 

cilje natančno opredelimo in jih nato tudi zapišemo, saj to zelo pripomore k lažjemu 

doseganju ciljev (SMART CILJI, 8. oktober 2014). 

 

3.2 ACTION tehnike 

 

Kot pravi Kovačič (2014), je model ACTION tehnik sestavljen iz šestih komponent, ki so si 

med seboj enakovredne v smislu doseganja želenih rezultatov oziroma napredka. Razčlenimo, 

kaj beseda ACTION sploh pomeni; sestavljena je iz kratic svojih šestih komponent. 

 

Bolj podrobna definicija metode ACTION: 

 

1. Cilj ─ jasno opredeljeni cilji, ki (če so uspešno doseženi) vodijo do merljivega 

delovanja. 

2. Povezava – tržno sporočilo se poveže s strankinim trenutnim stanjem. 

3. Tehnike – za izdelovanje in pošiljanje tržnih sporočil prek medijev, ki so optimizirani 

za dosego najboljšega vpliva na stranke. 

                                                 

3
 
Rene Descartes – francoski filozof *1. marec 1596 – †11. februar 1650 (RENE DESCARTES, 8. oktober 2014).
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4. Identiteta – posamezne vrednosti in prepričanja strank so vključene v tržnem 

sporočilu. 

5. Priložnost – med sprejemanjem tržnega sporočila so potrošniki v dovzetnem stanju. 

6. Številčnost – številčnost in kakovost izpostavljenosti tržnega sporočila. 

 

Skupni vpliv vseh šestih komponent je končni produkt, ki ga želimo doseči. Brez katerekoli 

komponente bi bil končni rezultat močno oslabljen. Jasno opredeljen cilj lahko do neke mere 

nadomesti pomanjkanje informacij o identiteti posameznika. Podobno je to velja tudi za druga 

dva para: številčnost in tehnike ter povezave in priložnosti. Kovačič (2014) poudari tudi 

dejstvo, da je potrebna vsaj ena komponenta v vsakem paru, da lahko imajo vpliv na končni 

rezultat. 

 

Model lahko uporabimo tudi v drugih primerih in ne samo za oglaševanje. Pravzaprav ga 

lahko uporabimo, kadarkoli želimo uveljaviti svoje ideje in zamisli. Poizkušali se bomo 

osredotočiti predvsem na komponento o ciljih, ki so, kot vidimo, osnova oziroma 

predpostavka za izvajanje modela. 

 

3.2.1 Cilj (Aim), kot del ACTION tehnik 

 

V naši diplomski nalogi so nas zanimali predvsem cilji kot del ACTION tehnik, zato smo se 

osredotočili na njih. Kovačič (2014) v svojem članku trdi, da ima večina sodobnih 

oglaševalcev jasno opredeljene cilje, ki jih želijo doseči, vendar ne vsi. Trditev lahko 

povzamemo tudi širše, v našem primeru za posameznike in podjetja, kjer so zaposleni.  

 

Včasih je segment cilja preširok in preveč različen, da bi ga lahko dosegli. Zato moramo 

določiti okvirje, ki omejujejo preveč različnih končnih opcij in moramo že na začetku 

natančno določiti kdaj, kaj, kje in kako bomo dosegli naše cilje. Če imamo cilje jasno 

določene in zapisane, jih tudi lažje realiziramo in v prihodnosti tudi nadgrajujemo. Predvsem 

pa so dobro postavljeni cilji temelj za izvedbo ACTION tehnik. 
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3.3 SWOT analiza 

 

Trevnova (1992) pravi, da je SWOT analiza sestavljena iz štirih komponent, in sicer prednosti 

in pomanjkljivosti ter priložnosti in nevarnosti. Ocenjevati je potrebno tako notranje kot tudi 

zunanje okolje in dejavnike. Po izvedbi SWOT analize je potrebno postaviti in definirati cilje 

za načrtovano prihodnje obdobje. 

 

Po Biloslavo (2006) je metoda mišljena za ocenjevanje usklajenosti med strategijo 

organizacije in njenim zunanjim okoljem. Z uporabo SWOT analize lahko torej podjetja 

postavijo svoje strategije in z njimi dosežejo svoje zastavljene cilje. Med glavnimi cilji, ki jih 

podjetja želijo doseči s to metodo, so ugled, inovativnost, dobičkonosnost, rast prodaje, 

izboljšanje tržnega deleža, obvladovanje tveganj meni Kotler (2004). 

 

Po izvedbi SWOT analize je potrebno za uspešno realizirane cilje te jasno definirati in jih 

zapisati, saj lahko le po uspešno doseženih ciljih trdimo, da je bila SWOT analiza uspešna. 

SWOT analizo največkrat uporabljajo organizacije, lahko pa jo uporabi tudi vsak posameznik, 

ki si želi analize svoje osebnosti ter s tem novih smernic za svoje življenje oziroma 

osebnostne rasti. SWOT analiza lahko služi kot tehnika za postavljanje in doseganje ciljev, ki 

jo lahko apliciramo v podjetjih kot tudi na sebi. 

 

3.4 NLP tehnike 

 

Nevrolingvistično programiranje ali NLP tehnike nas učijo, kako doseči učinkovitost na vseh 

področjih svojega dela in življenja. Slonijo na štirih stebrih: dober stik, jasni cilji, čutna 

ostrina in fleksibilnost. Ti stebri služijo kot predpostavke za našo osebno rast,boljše poslovne 

rezultate in za dosego vseh ciljev, ki nas delajo zadovoljne in uspešne, navaja Kotnik (2009). 

 

Nevro, kot del NLP-ja, pomeni, da naše vedenje izhaja iz naših petih čutov (vid, sluh, vonj, 

okus in dotik). Naš nevrotični del zajema tako naše misli kot tudi fizična dejanja na te misli in 

zunanjo okolico. Medtem ko za lingvistični del drži, da ustno izražamo svoje misli in ideje, 

torej komuniciramo z okolico. Programiranje je mišljeno kot urejanje svojih idej oziroma 

ciljev, po O'Connor (1996). 
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Za nas so NLP tehnike zanimive predvsem v smislu programiranja, kjer je potrebno ideje 

pretvoriti v cilje. O'Connor (1996) trdi, da z uporabo NLP tehnik pridobimo več možnih novih 

ciljev, s katerimi si lahko izboljšamo kakovost življenja. Z NLP tehnikami lahko pridobimo 

nove zamisli in ideje za dosego naših želenih ciljev. Z novimi spoznanji cilji postanejo lažje 

dosegljivi. 

 

3.5 Osebnostni cilji 

 

Brunstein in dr. (1999) in Emmons (1986) menita, da zadovoljstvo s svojim življenjem izhaja 

predvsem iz doživljanja uspešnosti v odnosu do svojih pomembnih osebnih ciljev. 

Zadovoljstvo s samim seboj je torej večje, če gre realizacija naših osebnih ciljev v smeri 

želenih pričakovanj. 

 

Po pregledu literature lahko vidimo, da imajo zgoraj navedene metode in tehnike za doseganje 

uspešnosti in ciljev podobne smernice za doseganje ciljev. Vse so namenjene kratkoročnim ali 

dolgoročnim željam in spremembam, ki jih želimo doseči. Prav vse pa imajo skupno točko v 

natančno definiranih in zapisanih ciljih, ki so temelj za spremembe in napredek, ki ga želimo 

doseči v svojem življenju. Za osebnostno rast in razvoj torej potrebujemo imeti jasne cilje, ki 

so naše vodilo k našem razvoju. 

 

3.6 Cilji v poslovnem okolju 

 

Prav tako kot vsak posameznik ima tudi večina organizacij oziroma podjetij svoje poslovne 

cilje, h katerim stremijo v želji po doseganju boljših poslovnih rezultatov. Mali (1972) meni, 

da je pomembno tudi sodelovanje zaposlenih ter trdi, da je timsko delo osnova za poznejše 

doseganje zastavljenih ciljev. Cilje v poslovnih okoljih je potrebno spremljati in jih včasih 

prilagoditi novim razmeram, kar pa lahko bolj učinkovito dosežemo z uporabo metod in 

tehnik za doseganje ciljev. 

 

Med raziskavo smo poleg osebnostnih ciljev ugotavljali tudi, kolikšen delež posameznih 

zaposlenih v različnih organizacija ima jasno definirane svoje poslovne cilje, ali imajo te cilje 
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zapisane in kolikšno je število teh ciljev. Poleg tega smo ugotavljali tudi, ali doseženi 

poslovni cilji pozitivno vplivajo na osebnostno rast posameznikov. 

 

Čeprav se večina metod in tehnik navadno uporablja v poslovnem svetu, se lahko uporabijo 

tudi za posameznikove osebne cilje. Tudi za dosego ciljev v poslovnem okolju teorija pravi, 

da se hitreje dosežejo z jasno definiranimi in zapisanimi cilji. 

 

3.7 Pomen analize osebnih ciljev in poslovnih ciljev zaposlenih 

 

Med pregledom strokovne literature smo raziskali, kaj dejansko so osebni in poslovni cilji ter 

metode in tehnike, s katerimi te cilje lažje dosežemo. Številni avtorji poudarjajo pomen jasnih 

ciljnih usmeritev za doseganje osebne sreče kot tudi zadovoljstva v poslovnem okolju. 

Emmons (1986) trdi: »Zaveza k uresničitvi pomembnih ciljev daje smisel življenju; 

vsakodnevne aktivnosti zapolni z osebnim pomenom.«  

 

Teoretična analiza osebnih ciljev in ciljev v poslovnem okolju zaposlenih nam je služila kot 

podlaga za postavitev naših hipotez in anketnega vprašalnika, ki smo ga uporabili v 

metodološkem delu naše naloge. Prav tako nam je služila za primerjavo strokovne teorije in 

rezultatov naše raziskave. 

 

 

4 METODOLOGIJA 

 

 

Poznamo kvantitativno in kvalitativno metodo raziskovanja. V naši diplomski nalogi smo 

uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, saj večina strokovne literature, ki smo jo 

uporabili v naši nalogi, uporablja to metodo. Kvantitativna metoda vključuje analiziranje 

dejstev oziroma ugotavlja kaj in kako se nekaj dogaja, za razliko od kvalitativne metode, kjer 

se ugotavlja, zakaj se nekaj dogaja. 
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Manoilov (2010) trdi, da je za kvantitativno raziskovanje značilna tehnika zbiranja podatkov 

anketiranje, ki pa se lahko izvede v več oblikah: osebno, telefonsko, poštno in spletno. Sami 

smo v diplomski nalogi uporabili spletno anketiranje. 

 

Spletne ankete so ena izmed vodilnih metod nove generacije, ki izpodrivajo tradicionalne 

načine anketiranja, kot so poštno in telefonsko anketiranje. Njihova izvedba je cenejša in 

hitrejša, zato se vse bolj uveljavlja kot vodilna metoda anketiranja. 

 

4.1 Primerjalna analiza anketnih rezultatov 

 

Osnovni namen primerjave po Raginu (1994) je »razkriti različne vzročne pogoje, ki so 

povezani z različnimi rezultati – vzročnimi obrazci, ki razvrščajo ločene primere v različne 

podskupine.« 

 

Pred izvedbo primerjalne analize smo opredelili okvirje naše raziskave s postavitvijo našega 

raziskovalnega vprašanja ter hipotez. Rezultate naše primerjalne analize smo predstavili v 

naslednjem poglavju. 

 

V našem primeru je primerjava zajemala dve skupini ciljev zaposlenih naključnih 

posameznikov. Primerjali smo, ali imajo anketiranci cilje, ali imajo več osebnih ciljev ali več 

ciljev v poslovnem okolju. Preverjali smo, ali imajo anketiranci te cilje jasno definirane in 

zapisane ter ali doseženi poslovni cilji pozitivno vplivajo na osebne cilje anketirancev. 

 

4.2 Izbor neodvisnih spremenljivk v raziskovalni model 

 

Za uspešno izvedbo naše raziskave smo morali najprej postavili okvirje našega raziskovalnega 

modela. Te okvirje smo dosegli s postavitvijo neodvisnih spremenljivk. Poleg neodvisnih 

spremenljivk smo za izvedbo anketnega vprašalnika postavili tudi pogoj, in sicer da so 

anketiranci polnoletni in zaposleni. 

 

Neodvisne spremenljivke, ki smo jih uporabili, so demografske spremenljivke, ki se nanašajo 

na razliko med starostnimi skupinami, razliko med spoloma ter funkcij v podjetju. Za primer 
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dobre prakse, kako uporabiti demografske spremenljivke v naši raziskavi, smo vzeli primer 

raziskave »Javno mnenjske raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Republike Slovenije o 

delu policije – 2009«, ki sta jo pripravila Černič in Makarovič (2010) na Fakulteti za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

4.2.1 Razlike med starostnimi skupinami kot neodvisna spremenljivka 

 

Pri starostnih skupinah kot neodvisni spremenljivki smo naredili tri starostne skupine, med 

katerimi so lahko izbirali anketiranci. Zanimale so nas razlike v postavljanju osebnih ciljev in 

ciljev v poslovnih okoljih med mlajšo in starejšo populacijo. 

 

Šadlova (2008) navaja: »Številske spremenljivke so torej tiste, iz katerih lahko izračunamo 

parametre, npr. vsoto in povprečno vrednost.« 

 

Ferligojeva (1995) pravi, da so številske spremenljivke tiste, katerih vrednost izrazimo s 

števili, kot je v našem primeru starost. Šadlova (2008) dodaja, da so številske spremenljivke 

lahko diskretne, kot npr. število zaposlenih in jih izražamo s celimi števili (npr. 2, 3, 

zaposleni). Lahko pa so tudi zvezne, kakršna je tudi naša spremenljivka (starostni razredi) in 

se izražajo v poljubni vrednosti v razmiku od 18 – ... let. 

 

Starostne skupine, ki smo jih uporabili v našem anketnem vprašalniku: 

 

 18 – 24 let 

 25 – 64 let 

 65 – ... let 

 

4.2.2 Razlike med spoloma kot neodvisna spremenljivka 

 

Pri neodvisni spremenljivki razlika med spoloma smo ugotavljali razlike v postavljanju 

osebnih ciljev in ciljev v poslovnem okolju med moškimi in ženskami. 
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Opisne spremenljivke so tiste spremenljivke, katerih vrednosti lahko opišemo le z besedami. 

V našem primeru je opisna spremenljivka spol. Glede na tip merjenja pa je naša 

spremenljivka nominalna, kar pomeni, da sta dve vrednosti enaki ali različni in ju med seboj 

lahko le razlikujemo po Ferligoj (1995). 

 

4.2.3 Razlike med funkcijami znotraj podjetja, kot neodvisna spremenljivka 

 

Pri neodvisni spremenljivki razlike med funkcijami znotraj podjetja smo prav tako naredili tri 

skupine, med katerimi so lahko izbirali anketiranci. Zanimale so nas razlike v postavljanju 

osebnih ciljev in ciljev v poslovnih okoljih med mlajšo in starejšo populacijo. 

 

Pri naši tretji spremenljivki gre prav tako za opisno spremenljivko, saj lahko njeno vrednost 

opišemo le z besedami. 

 

Funkcije znotraj podjetja, ki smo jih uporabili v našem anketnem vprašalniku: 

 

 direktor 

 vodja oddelka 

 zaposleni v podjetju 

 

4.2.4 Razlike med časovno zaposlenostjo v podjetju, kot neodvisna spremenljivka 

 

Pri razliki med časovno zaposlenostjo v podjetju kot spremenljivki, so nas zanimale razlike v 

postavljanju osebnih ciljev in ciljev v poslovnih okoljih med zaposlenimi, ki so v podjetjih 

zaposleni že več let in tistimi, ki so v podjetjih zaposleni krajši čas.Za preverjanje te 

neodvisne spremenljivke smo naredili štiri skupine, med katerimi so lahko izbirali 

anketiranci. 

 

Naša zadnja spremenljivka je številska zvezna spremenljivka, saj se izraža v poljubni 

vrednosti v razmiku od 1 – ... let. 
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Časovni razredi, ki smo jih uporabili v našem anketnem vprašalniku: 

 

 1 – 10 let 

 11 – 20 let 

 21 – 30 let 

 31 – ... let 

 

4.3 Vzorčenje 

 

Teorija vzorčenja govori o odnosih med populacijo in vzorci. Pri statističnem zaključevanju 

gre za verjetnostno teorijo. Najprej izmerimo vzorec in nato sklepamo na podlagi vzorca o 

populaciji (Podlesek, 2011). 

 

Po pregledani strokovni literaturi in postavitvi naših hipotez smo se odločili, da v naši 

raziskavi uporabimo primerjalno analizo. Za izvedbo primerjalne analize smo si izbrali 

spletno anketo. Za izvedbo le-te je bilo potrebno najprej postaviti okvirje za vzorec 

anketirancev. Pred spremenljivkami in anketnim vprašalnikom, ki smo jih uporabili, smo 

postavili pogoj, ki so ga anketiranci  morali izpolnjevati, za izvedbo ankete. Pogoj je bil, da so 

morali biti vsi anketiranci polnoletni ter zaposleni, saj v nasprotnem primeru ne bi bili 

primerni za našo raziskavo. Vzorec za našo raziskavo je zajemal 120 enot oziroma 120 

polnoletnih in zaposlenih posameznikov, ki so sodelovali v naši anketi. 

 

4.4 Izvedba raziskave in anketni vprašalnik 

 

Kot smo omenili že v prejšnjem podpoglavju, smo k izvedbi ankete povabili polnoletne 

posameznike, ki so zaposleni v različnih poslovnih organizacijah. Po definiciji naših 

neodvisnih spremenljivk, ki smo jih opisali v prejšnjem odstavku, smo na podlagi 

vprašalnika, sestavili anketni vprašalnik, ki ga najdemo med prilogo. Anketni vprašalnik, ki 

smo ga uporabili v naši raziskavi, je tako sestavljen, da ustreza kriterijem in merjenju 

neodvisnih spremenljivk. 
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Še pred izvedbo spletne ankete smo izvedli poizkusno spletno anketo med naključnimi 

dvajsetimi anketiranci. Poizkusna verzija naše spletne ankete se je izkazala za dobro, zato smo 

nato brez sprememb izvedli tudi uradno spletno anketo. 

 

4.5 T- studentov test 

 

Studentova t porazdelitev je zvezna
4
 verjetnostna porazdelitev, ki jo je odkril William Sealy 

Gosset
5
, pod psevdonimom Študent, po katerem je porazdelitev tudi dobila ime. Porazdelitev 

je odkril med svojim delovanjem v pivovarni Guinness med raziskavo vpliva kvasovk na 

kakovost piva (ŠTUDENTOVA T – PORAZDELITEV, 8. 10. 2014). 

 

»Studentova t porazdelitev je zelo podobna standardizirani normalni porazdelitvi. 

Matematično upanje slučajne spremenljivke, ki se porazdeljuje po t porazdelitvi, je enako 0 

(E(t) = 0). Porazdelitev je unimodalna in simetrična. Od normalne porazdelitve se razlikuje v 

disperziji D(t), saj je njena disperzija večja (ker je variabilnost vzorčnih statistik v primeru 

malih vzorcev večja).« po Ferligoj (1995). 

 

S t –studentovim testom smo ugotavljali, ali med povprečjem prihaja oziroma ne prihaja do 

statistično značilnih razlik pri naši prvi hipotezi. 

 

 

5 REZULTATI RAZISKAVE 

 

 

V empiričnem delu naloge smo predstavili rezultate naše raziskave. Potrdili oziroma zavrgli 

smo naše hipoteze. Rezultate smo predstavili tudi v obliki grafov ter navedli še druge 

ugotovitve, ki smo jih ugotovili med raziskavo. Naše hipoteze dajejo prednost ciljem v 

                                                 

4
 
kjer lahko spremenljivka zavzame neskončno vrednosti (ZVEZNA VERJETNOSTNA PORAZDELITEV, 8. 10. 2014).

 

5
 
William Sealy Gosset – angleški statistik *13. junij 1876 – †16. oktober 1937 (WILLIAM SEALY GOSSET, 8. Oktober 2014).

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zvezna_porazdelitev
https://sl.wikipedia.org/wiki/Verjetnostna_porazdelitev
https://sl.wikipedia.org/wiki/William_Sealy_Gosset
https://sl.wikipedia.org/wiki/William_Sealy_Gosset
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poslovnem okolju pred cilji v zasebnem življenju, saj smo po pregledani strokovni literaturi 

ugotovili, da je večina metod in tehnik za doseganje ciljev primarno namenjena doseganju 

ciljev v poslovnem svetu. 

 

5.1 Demografija anketirancev 

 

V tem razdelku smo grafično prikazali demografske spremenljivke anketirancev iz našega 

vzorca, ki smo ga uporabili za izvedbo našega anketnega vprašalnika. Grafično smo 

ponazorili razliko med starostnimi skupinami anketirancev, ki so sodelovali v naši anketi. 

Navedli smo razliko med spoloma sodelujočih v anketi ter navedli še podatke o časovnem 

obdobju zaposlenosti anketirancev in razlikah med funkcijami, ki jih opravljajo znotraj 

podjetja, kjer so zaposleni. 

 

a) starostne skupine 

 

Anketiranci so lahko izbirali med tremi starostnimi skupinami, ki so bile navedene v 

vprašalniku. Starostne skupine smo zastavili po generacijah. Prva skupina predstavlja mlade, 

druga generacijo srednjih let in tretja populacija starejših.  
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Graf 5.1: Število anketirancev po starostnih skupinah 

 

 

Z grafa je razvidno, da je največja starostna skupina, ki je sodelovala v naši anketi, generacija 

srednjih let. Med 120 anketiranci jih je bilo 94 ali 78,3 % vseh starih od 25 do 64 let, 25 

oziroma 20,8 %  vseh vprašanih je bilo starih od 18 do 24 let, 1 vprašan pa je bil starejši od 65 

let. 

 

b) spol 

 

Pri spolu kot spremenljivki prvi stolpec predstavlja moško populacijo in drugi stolpec žensko 

populacijo. 
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Graf 5.2: Število anketirancev glede na spol 

 

 

Z grafa lahko razberemo, da je v naši anketi, sodelovalo več ženske populacije, in sicer 73 

oseb ženskega spola ali 60,8 % vseh vprašanih ter 47 oseb moškega spola oziroma 39,2 % 

med 120 vprašanimi. 

 

c) časovno obdobje zaposlenih v trenutnem podjetju 

 

Navedeni so bili štirje časovni razredi, ki so zajemali različna časovna obdobja zaposlenosti 

anketirancev v podjetjih, kjer so trenutno zaposleni. Vsako časovno obdobje je zajemalo dobo 

10 let. 
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Graf 5.3: Število anketirancev glede na časovno obdobje zaposlenosti v trenutnem podjetju 

 

 

Z grafa je razvidno, da je največ anketirancev, ki so sodelovali v naši anketi, zaposlenih v 

trenutnih podjetjih med 1 do 10 let. Med 120 vprašanimi je bilo takih 101 oziroma 84,2 %. 

Med 11 do 20 leti je zaposlenih 12 anketirancev ali 10 % vseh, medtem ko je za dobo od 21 

do 30 let zaposlenih 5 vprašanih ali 4,2 % vseh in 2 za dobo daljšo od 31 let. 

 

d) Funkcije znotraj podjetja 

 

Anketiranci so lahko izbirali med tremi funkcijami, ki jih zasedajo znotraj podjetja. Funkcije, 

ki jih vprašani opravljajo, smo razdelili v tri razrede po hierarhični lestvici znotraj podjetja. 
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Graf 5.4: Število anketirancev glede na funkcije znotraj podjetja 

 

 

Z grafa lahko razberemo, da ima 15 vprašanih ali 12,5 % vseh direktorsko funkcijo v 

podjetjih, kjer so zaposleni. Enako število anketiranih ima funkcijo vodje oddelka. Največ 

vprašanih, 90 ali 75 % od vseh 120 pa ima funkcijo zaposlenega v podjetju. 

 

5.2 H1: V poslovnem svetu ima v primerjavi z osebnimi življenjem v povprečju več 

ljudi jasno postavljene cilje. 

 

 Pri naši prvi hipotezi smo ugotavljali, ali drži teza, da ima v poslovnem svetu v primerjavi z 

osebnimi cilji v povprečju več ljudi jasno postavljene cilje. Število anketirancev smo 

primerjali na sedem stopenjski Likertovi lestvici. Pri čemer je 1 se popolnoma ne strinjam in 7 

popolnoma se strinjam; 8 – nimam postavljenih ciljev. 
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Graf 5.5: Primerjava števila anketirancev med postavljanjem ciljev v zasebnem življenju in v 

poslovnem okolju 

 

 

Z grafa lahko razberemo, da ima med 120 anketirani več anketirancev jasno postavljene 

osebne kot poslovne cilje. Ugotovili smo, da ima 79 vprašanih ali 65,8 % vseh v zasebnem 

življenju jasno postavljene cilje glede na povprečje na Likertovi lestvici, ki je večje od 

sredinske vrednosti štiri. Medtem ko ima v podjetju, v katerem delajo, jasno postavljene cilje 

le 68 anketirancev oziroma 56,6 % vseh glede na povprečje na Likertovi lestvici, ki je večje 

od sredinske vrednosti štiri. 

 

Ugotovili smo tudi, da 32 anketirancev ali 26,6 % vseh nima jasno postavljenih ciljev v 

podjetju, v katerem delajo, medtem ko jasno postavljenih osebnih ciljev nima le 10 vprašanih 

oziroma 8,3 % vseh. 
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Na podlagi T – studentovega testa smo ugotovili, da med obema povprečjema ne prihaja do 

statistično značilnih razlik. Zato ne moremo trditi, da se povprečje jasno postavljenih osebnih 

ciljev (5,38) na sedem stopenjski Likertovi lestvici razlikuje od povprečja jasno postavljenih 

ciljev v podjetjih, kjer so zaposleni anketiranci (5,38). Tabelo s T – studentovim testom, 

najdemo v prilogi. 

 

Na podlagi rezultatov naših ugotovitev ne moremo sprejeti hipoteze H1, v kateri smo zapisali, 

da ima v poslovnem svetu v primerjavi z osebnim v povprečju več ljudi jasno postavljene 

cilje. 

 

5.3 H2/a: V poslovnem svetu ima večina ljudi v povprečju večkrat jasno zapisane cilje. 

 

Pri hipotezi H2/a smo ugotavljali, ali drži teza, da ima v poslovnem svetu v povprečju večina 

ljudi večkrat jasno zapisane cilje. Število anketirancev smo primerjali na sedem stopenjski 

Likertovi lestvici. Pri čemer je 1 se popolnoma ne strinjam in 7 popolnoma se strinjam; 8 – 

nimam postavljenih ciljev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pangos, Primož. 2015. »Postavljanje ciljev v zasebnem življenju in poslovnem 

okolju.«Diplomska naloga., 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

24 

 

Graf 5.6: Število anketirancev, ki imajo jasno zapisane cilje v poslovnem okolju 

 

 

Z grafa je razvidno, da ima 66 vprašanih ali 55 % izmed vseh 120, v poslovnem svetu jasno 

zapisane cilje, kar je več kot polovica glede na sredinsko vrednost (4) na Likertovi lestvici. 

Razberemo lahko tudi, da 25 vprašanih ali 20,8 % od vseh anketiranih nima ciljev v 

poslovnem svetu. 

 

Po analizi naših rezultatov lahko hipotezo H2/a, ki trdi, da ima v poslovnem svetu, večina 

ljudi v povprečju večkrat jasno zapisane cilje, sprejmemo. 
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5.4 H2/b: V zasebnem življenju ima večina ljudi v povprečju večkrat jasno zapisane 

cilje. 

 

Pri hipotezi H2/b smo preverjali, ali drži, da ima v zasebnem življenju večina ljudi v 

povprečju večkrat jasno zapisane cilje. Število anketirancev smo primerjali na sedem 

stopenjski Likertovi lestvici. Pri čemer je 1 se popolnoma ne strinjam in 7 popolnoma se 

strinjam; 8 – nimam postavljenih ciljev. 

 

Graf 5.7: Število anketirancev, ki imajo jasno zapisane cilje v zasebnem življenju 

 

 

Z grafa lahko razberemo, da ima 51 anketirancev ali 42,5 % izmed vseh 120 v zasebnem 

življenju jasno zapisane cilje, kar je manj kot polovica glede na sredinsko vrednost (4) na 

Likertovi lestvici. Vidimo lahko tudi, da le 6 vprašanih ali 5 % od vseh anketiranih nima 

ciljev v zasebnem življenju.  
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Po pregledanih anketnih rezultatih  hipoteze H2/b, ki trdi, da ima v zasebnem življenju v 

povprečju večina ljudi večkrat jasno zapisane cilje, ne moremo sprejeti. 

 

5.5 H3: V poslovnem svetu ima v povprečju večina ljudi večje število ciljev kot v 

privatnem življenju. 

 

V hipotezi H3 piše, da ima v poslovnem svetu v povprečju večina ljudi večje število ciljev kot 

v privatnem življenju. Število anketirancev smo primerjali na sedem stopenjski Likertovi 

lestvici. Pri čemer je 1 se popolnoma ne strinjam in 7 popolnoma se strinjam; 8 – nimam 

postavljenih ciljev. 

 

Graf 5.8: Število anketirancev, ki imajo jasno postavljene cilje v poslovnem svetu 
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Z grafa je razvidno, da se je 59 anketirancev ali 49,2 % izmed vseh 120 vprašanih opredelilo, 

da ima v poslovnem svetu več jasno postavljenih ciljev kot v privatnem življenju. V našem 

vzorcu se je izkazalo, da ima skoraj enako število vprašanih v poslovnem svetu več jasno 

postavljenih ciljev kot v privatnem življenju, kar ni več kot polovica anketirancev, glede na 

sredinsko vrednost (4) na Likertovi lestvici.  

 

Z grafa lahko razberemo tudi, da 31 vprašanih ali 25,8 % od vseh anketiranih nima ciljev v 

poslovnem svetu.  

 

Zato hipoteze H3, ki pravi, da ima v poslovnem svetu v povprečju večina ljudi večje število 

ciljev, ne moremo sprejeti. 

 

5.6 H4: Doseganje ciljev v poslovnem svetu v povprečju pri večini ljudi pozitivno 

vpliva na doseganje njihovih osebnih ciljev. 

 

Pri naši zadnji, četrti hipotezi, smo ugotavljali, ali drži teza, da doseženi cilji v poslovnem 

svetu v povprečju pozitivno vplivajo na doseganje osebnih ciljev anketirancev. Število 

anketirancev smo primerjali na sedem stopenjski Likertovi lestvici. Pri čemer je 1 se 

popolnoma ne strinjam in 7 popolnoma se strinjam; 8 – nimam postavljenih ciljev. 
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Graf 5.9: Število anketirancev, pri katerih doseženi cilji v poslovnem svetu pozitivno vplivajo 

na doseganje njihovih osebnih ciljev 

 

 

Z grafa je razvidno, da večina vprašanih meni, da doseženi cilji v poslovnem svetu pozitivno 

vplivajo na doseganje njihovih osebnih ciljev. Ugotovili smo, da 79 vprašanih ali 65,8 % od 

vseh 120 anketirancev meni, da doseženi cilji v poslovnem svetu pozitivno vplivajo na 

doseganje njihovih osebnih ciljev, kar je več kot polovica glede na sredinsko vrednost (4) na 

Likertovi lestvici. Torej lahko trdimo, da obstaja pozitivna povezanost med doseganjem ciljev 

v poslovnem svetu na doseganjem osebnih ciljev. 

 

Z grafa lahko vidimo, da se je 19 vprašanih ali 15,8 % od vseh anketiranih izrazilo, da nimajo 

ciljev. 
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Po naših ugotovitvah lahko hipotezo H4, ki trdi, da doseženi cilji v poslovnem svetu v 

povprečju pri večini ljudi pozitivno vplivajo na doseganje njihovih osebnih ciljev, sprejmemo. 

 

5.7 Druge ugotovitve 

 

V naši raziskavi smo se osredotočili predvsem na anketna vprašanja, ki so se dotikala naših 

hipotez. Med analiziranjem rezultatov anketnega vprašalnika pa smo ugotovili tudi nekaj 

drugih ugotovitev, in sicer ali jasno postavljeni cilji v zasebnem življenju in poslovnem svetu 

vplivajo na zadovoljstvo v življenju posameznika oziroma na uspešnost v poslovnem svetu. 

Predstavili smo najpogostejše izbrane zasebne cilje anketirancev in tudi njihove najpogostejše 

cilje v poslovnem okolju. Dodatne ugotovitve bi lahko bile uporabne v morebitnih nadaljnjih 

raziskavah na tem področju. 

 

5.7.1 Primerjava vpliva jasno postavljenih ciljev v zasebnem življenju na zadovoljstvo s 

svojim življenjem 

 

Zanimalo nas je, ali postavljeni cilji v zasebnem življenju pozitivno vplivajo na splošno 

zadovoljstvo s svojim življenjem. Število anketirancev smo primerjali na sedem stopenjski 

Likertovi lestvici. Pri čemer je 1 se popolnoma ne strinjam in 7 popolnoma se strinjam; 8 – 

nimam postavljenih ciljev. 
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Graf 5.10: Primerjava števila anketirancev na vpliv zadovoljstva s svojim življenjem s 

postavljanjem ciljev v zasebnem življenju 

 

 

Z grafa je razvidno, da je večina vprašanih v splošnem zadovoljna s svojim življenjem. Kar 94 

anketirancev ali 78,3 % od vseh 120 vprašanih meni, da so v splošnem zadovoljni s svojim 

življenjem, kar je več kot polovica glede na sredinsko vrednost (4) na Likertovi lestvici. Med 

120 anketiranci jih ima 79 ali 65,8 % vseh v zasebnem življenju jasno postavljene cilje, kar je 

tudi več kot polovica glede na sredinsko vrednost (4) na Likertovi lestvici. 

 

Ugotovimo lahko, da jasno postavljeni cilji v zasebnem življenju pozitivno vplivajo na 

splošno zadovoljstvo z njihovim življenjem. 
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5.7.2 Primerjava vpliva jasno postavljenih ciljev v podjetju na uspešnost v poslovnem 

svetu 

 

Preverjali smo, ali jasno postavljeni cilji v podjetjih, kjer so anketiranci zaposleni, pozitivno 

vplivajo na njihovo uspešnost v poslovnem svetu. Število anketirancev smo primerjali na 

sedem stopenjski Likertovi lestvici. Pri čemer je 1 se popolnoma ne strinjam in 7 popolnoma 

se strinjam; 8 – nimam postavljenih ciljev. 

 

Graf 5.11: Primerjava števila anketirancev na vpliv uspešnosti v poslovnem svetu s 

postavljanjem ciljev v podjetju 

 

 

Z grafa razberemo, da je večina vprašanih uspešna v poslovnem okolju, saj jih 88 ali 73,3 % 

od vseh 120 meni, da so uspešni v poslovnem okolju, kar je tudi več kot polovica glede na 
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sredinsko vrednost (4) na Likertovi lestvici. Med 120 anketiranci jih ima 68 ali 56,6 % vseh v 

podjetju, v katerem delajo, jasno postavljene cilje, kar je tudi več kot polovica glede na 

sredinsko vrednost (4) na Likertovi lestvici.  

 

Ugotovimo lahko, da jasno postavljeni cilji v podjetju pozitivno vplivajo na uspešnost v 

poslovnem okolju. 

 

5.7.3 Izraženi cilji v zasebnem življenju anketirancev 

 

V anketnem vprašalniku smo anketirance po vprašanju, ali imajo jasno postavljene cilje v 

zasebnem življenju, prosili, če nam navedejo vsak po tri svoje osebne cilje. S tem smo želeli 

preveriti, ali vprašani dejansko imajo cilje v zasebnem življenju. 

 

Graf 5.12: Izraženi cilji v zasebnem življenju anketirancev 
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Z grafa je razvidno, da ima 41 % anketirancev, ki so se opredelili, da imajo cilje v zasebnem 

življenju jasno postavljene cilje v svojem življenju in smo jih v grafu označili pod drugo. 45,7 

% vprašanih sicer ima okvirne cilje, vendar ti niso natančno definirani, v grafu so prikazani 

kot: družina, finance, izobrazba, kariera in zdravje.  

 

Z grafa lahko razberemo, da 13,3 % anketirancev, ki so v anketi opredelili, da imajo cilje v 

zasebnem življenju, le-teh ne znajo izpostaviti. Ugotovimo lahko, da obstajajo razlike med 

tem, da ljudje mislijo, da imajo natančno definirane cilje in tem, kakšne cilje in koliko  le-teh 

dejansko imajo postavljenih v svojem življenju. 

 

5.7.4 Izraženi cilji v poslovnem svetu anketirancev 

 

V anketnem vprašalniku smo anketirance vprašali tudi, če nam navedejo vsak po tri svoje 

poslovne cilje. S tem smo želeli preveriti, ali vprašani dejansko imajo cilje v poslovnem 

svetu. 

 

Graf 5.13: Izraženi cilji v poslovnem svetu anketirancev 
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Z grafa je razvidno, da ima 41,6 % anketirancev, ki so se opredelili,  cilje v poslovnem svetu 

jasno postavljene cilje v podjetju, kjer so zaposleni. V grafu smo jih označili pod drugo. 36,4 

% vprašanih ima okvirne cilje, vendar ti niso natančno definirani, v grafu so prikazani kot: 

boljša plača, izobraževanje, napredek in uspešnost.  

 

Z grafa lahko razberemo, da 22 % anketirancev, ki so v anketi opredelili, da imajo cilje v 

poslovnem okolju, teh ne znajo izpostaviti. Tudi pri ciljih v poslovnem svetu lahko opazimo 

razliko med tem, da ljudje mislijo, da imajo natančno definirane cilje in tem, kakšne cilje in 

koliko  le-teh dejansko imajo postavljenih v svojem poslovnem svetu. 

 

5.7.5 Svoje osebne cilje v poslovnem okolju večkrat izrazim okolici, kot svoje osebne 

cilje v privatnem življenju 

 

V anketnem vprašalniku smo anketirance vprašali, ali svoje osebne cilje v poslovnem okolju 

večkrat izrazijo okolici kot svoje osebne cilje v osebnem življenju. Zanimalo nas je, v katerem 

okolju ljudje večkrat izražajo svoje osebne cilje. Število anketirancev smo primerjali na 

sedem stopenjski Likertovi lestvici. Pri čemer je 1 se popolnoma ne strinjam in 7 popolnoma 

se strinjam; 8 – nimam postavljenih ciljev. 
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Graf 5.14: Večkrat izraženi osebnih cilji v poslovnem okolju anketirancev 

 

 

Z grafa lahko razberemo, da 47 anketirancev ali 39,2 % izmed vseh 120 vprašanih svoje 

osebne cilje v poslovnem okolju večkrat izrazi okolici, kar je manj kot polovica glede na 

sredinsko vrednost (4) na Likertovi lestvici. 
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doseganje osebnih ciljev ter ciljev v poslovnem okolju in njihov vpliv na človeka. Po 

teoretični in empirični analizi smo prišli do rezultatov, s katerimi smo prišli do ugotovitev, na 

podlagi katerih smo lahko sprejeli oziroma ne sprejeli postavljene hipoteze, ki smo jih 

postavili v uvodu naše diplomske naloge. 

 

6.1 Povzetek rezultatov 

 

Po izvedeni spletni anketi in analizi rezultatov smo prišli do ugotovitev, s katerimi smo lahko 

grafično ponazorili odgovore naših anketirancev. 

 

Po analizi vseh anketnih podatkov smo ugotovili, da je v naši raziskavi sodelovalo več ženske 

populacije kot moške, večina anketirancev pa spada v starostno skupino od 25 do 64 leta 

starosti. Ugotovili smo tudi, da je večina anketirancev zaposlenih v trenutnih podjetjih med 1 

do 10 let ter da ima večina funkcijo zaposlenega v podjetju. 

 

Ugotovili smo, da imajo ljudje več jasno postavljenih osebnih ciljev kot poslovnih ciljev, s 

čemer hipoteze, ki pravi, da v poslovnem svetu v primerjavi z osebnimi cilji, ima v povprečju 

več ljudi jasno postavljene cilje, nismo sprejeli. Saj smo ugotovili, da imajo vprašani več 

jasno postavljenih ciljev v zasebnem življenju kot ciljev v poslovnem svetu. V poslovnem 

svetu ima večina ljudi v povprečju večkrat jasno zapisane cilje, se glasi hipoteza, ki smo jo po 

analizi naših rezultatov lahko sprejeli, saj smo ugotovili, da ima večina anketirancev večkrat 

jasno zapisane cilje v poslovnem svetu.  

 

V zasebnem življenju ima večina ljudi v povprečju večkrat jasno zapisane cilje, smo trdili v 

naslednji hipotezi,  ki pa je po analizi naših rezultatov nismo mogli sprejeti. Saj smo 

ugotovili, da nima večina vprašanih večkrat jasno zapisanih ciljev v zasebnem življenju. 

Hipoteze, ki pravi, da ima v poslovnem svetu v povprečju večina ljudi večje število ciljev kot 

v zasebnem življenju, nismo mogli sprejeti, saj smo ugotovili, da nima večina anketirancev 

večjega števila ciljev v poslovnem svetu. Trditev, da doseženi cilji v poslovnem svetu v 

povprečju pri večini ljudi pozitivno vplivajo na doseganje njihovih osebnih ciljev, smo po 

pregledu rezultatov, lahko sprejeli. Ugotovili smo namreč, da večina vprašanih meni, da 

doseženi cilji v poslovnem svetu pozitivno vplivajo na njihove osebne cilje. 
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Ugotovili smo, da jasno postavljeni cilji v zasebnem življenju anketirancev pozitivno vplivajo 

na splošno zadovoljstvo z njihovim življenjem. Da pozitivno vplivajo na uspešnost v 

poslovnem okolju, smo ugotovili tudi za jasno postavljene cilje v podjetjih, kjer so anketiranci 

zaposleni. 

 

Po navedenih ciljih v zasebnih življenjih vprašanih kot tudi izraženih ciljih v poslovnem svetu 

lahko ugotovimo, da obstajajo razlike med tem, da ljudje mislijo, da imajo natančno 

definirane cilje in tem. Kakšne cilje in koliko  le-teh dejansko imajo postavljenih v svojem 

življenju. 

 

Že med pregledom strokovne literature v tretjem poglavju naše naloge smo prišli do 

ugotovitev, da je večina metod in tehnik za postavljanje in doseganje ciljev namenjena 

realizaciji ciljev v poslovnem okolju. To lahko po naši raziskavi tudi potrdimo, saj ima večina 

anketirancev več jasno zapisanih ciljev v poslovnem svetu. Kar nakazuje, da so do njih prišli 

po kateri izmed metod in tehnik za doseganje ciljev. 

 

6.2 Predlagana raziskovalna področja v prihodnosti 

 

Menimo, da bi v bližnji prihodnosti bila lahko narejena raziskava na temo postavljanja in 

doseganja ciljev na populaciji celotne Slovenije. S tem bi dobili natančnejši pogled o tem, 

koliko ljudi ima v naši državi dejansko postavljene cilje in kako te cilji vplivajo na njihovo 

kvaliteto življenja in uspešnost na poslovnih področjih. Morda bi k raziskavi lahko dodali tudi 

vprašanje, s katerim bi ugotavljali, kateri so najpogostejši cilji Slovencev in kateri doseženi 

cilji najpogosteje pozitivno vplivajo na naša življenja. Rezultate te raziskave bi lahko 

uporabili na nacionalnem nivoju pri postavljanju strategij za izboljšanje izobraževalnega 

sistema in bolj učinkovito strategijo zaposlovanja predvsem za mlade, ki iščejo prvo 

zaposlitev. 

 

Raziskava bi bila zanimiva zlasti na področju mladih, saj so danes mladi vse manj aktivni in 

brez ciljev za prihodnost. Za kar pa niso krivi samo oni, saj trenutna ekonomska situacija v 

Sloveniji mladim ne nudi dovolj možnosti za razvoj, to pa je še ena tematika, ki bo v bližnji 

prihodnosti še zelo aktualna. Poudariti smo želeli, da bi z analizo morebitne raziskave o 
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postavljanju in doseganju ciljev mlade lahko še dodatno ozaveščali o tem, kako pomembno je 

imeti jasne cilje v svojem življenju in jih naučiti postavljanja le-teh za doseganje njihovega 

življenjskega napredka.  

 

 Zanimivo bi bilo raziskati tudi načine, s katerimi bi lahko več ljudi usmerili iz današnjega 

zmeraj bolj monotonega življenja v aktivno doseganje ciljev, s katerimi bi dosegali osebnostni 

razvoj in napredovali tudi v poslovnem okolju. Zanimiva bi bila tudi primerjava raznolikost 

ciljev med moško in žensko populacijo. 

 

6.3 Prispevek dela 

 

Kot smo ugotovili že med pregledom strokovne literature, lahko sedaj potrdimo, da so 

kvalitetni cilji lahko eden izmed najbolj pomembnih temeljev za naš razvoj, tako na 

poslovnem področju kot tudi za našo osebnostno rast. Pomembno je imeti jasne cilje ter jih 

želeti tudi realizirati, pri tem so nam lahko v pomoč različne tehnike in metode za postavljanje 

in doseganje ciljev, s katerimi si lahko skrajšamo naše poti do želenih ciljev. 

 

Imeti cilje v zasebnem življenju je koristno, saj se s tem, ko se trudimo doseči cilje, tudi 

osebnostno razvijamo in rastemo kot osebnost. Prav tako je pametno oz. nujno imeti cilje v 

poslovnem svetu, saj lahko poslovne cilje dosežemo le z napredkom in razvojem tako podjetja 

kot tudi njegovih zaposlenih. 

 

Naša raziskava o postavljanju in doseganju ciljev ter njihovem vplivu na različna področja 

ljudi je ena izmed redkih na tem področju, zato si jo želimo v bližnji prihodnosti nadgraditi. 

Poleg nadaljevanja raziskave na tem področju bi vključili še, že v prejšnjem podpoglavju 

omenjene predlagane teme za nadaljnje raziskovanje v prihodnosti. 

 

6.4 Sklepne misli 

 

Med pisanjem diplomske naloge smo prišli do sklepa, da če želimo v življenju napredovati, se 

razvijati in odkrivati nova znanja, bomo to najlažje in najhitreje dosegli z jasno postavljenimi 
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in zapisanimi cilji. Med raziskavo smo ugotovili, da doseženi cilji, naj si gre za osebne ali 

poslovne, pozitivno vplivajo na človeka in njegovo okolico. 

 

Po pregledani literaturi, ki smo jo predelali med pripravo naloge, smo spoznali, kako 

pomembni so cilji v teoriji za človekov osebni razvoj. Teoretični del smo potrdili po 

empirični analizi, kjer smo prišli do sklepov, da so cilji pomembnem del človekovega 

življenja in da imajo doseženi cilji v zasebnem življenju in poslovnem okolju pozitiven vpliv 

na človeka. Ob pozitivnih vplivih na naše življenje ljudje navadno dobimo dodatno energijo 

in elan za svoj nadaljnji razvoj. Ob tej predpostavki menimo, da imajo zastavljeni cilji, ki jih 

ljudje ne dosežemo, negativen vpliv na človeka. Negativnost na ljudi nikoli ne vpliva dobro, 

ljudje lahko postanemo manj motivirani za svoj lasten napredek in razvoj. 

 

Naše raziskovalno vprašanje, s katerim smo preverjali, ali obstajajo razlike glede postavljanja 

ciljev v zasebnem življenju ljudi v primerjavi s postavljanjem ciljev v poslovnem okolju, v 

katerih delujejo, je bilo naša rdeča nit naše raziskave. Bil je naš temeljni kamen pri postavitvi 

naših hipotez kot tudi anketnega vprašalnika, s katerim smo dobili odgovor na naše 

raziskovalno vprašanje.  

 

Odgovor je pozitiven, obstajajo razlike glede postavljanja ciljev v zasebnem življenju ljudi v 

primerjavi s postavljanjem ciljev v njihovem poslovnem okolju, saj smo ugotovili, da ima 

večina ljudi v poslovnem okolju, kjer delujejo, cilje jasno zapisane, kar ne moremo trditi za 

njihove cilje v zasebnem življenju. 

 

Obstajajo pa tudi skupne točke, in sicer tako doseganje osebnih ciljev kot poslovnih ciljev 

pozitivno vpliva na zadovoljstvo ljudi s svojim življenjem kot tudi doseganje uspehov na 

poslovnem področju. 

 

Menimo, da večina ljudi, ki imajo cilje, ima te  jasno definirane in ve, zakaj se v privatnem 

življenju ali poslovnem okolju trudi, da bi te cilje tudi dosegla. Z rezultatov, ki smo jih 

pridobili med raziskavo, je razvidno, da si cilje znamo pravilno zastaviti, vprašanje pa je, če 

jih znamo tudi realizirati. Tehnike, ki smo jih opisali v teoretičnem delu naše naloge, so 

namenjene postavljanju in doseganju ciljev v poslovnem okolju kot tudi v zasebnem življenju. 
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Zato sami priporočamo, da za realizacijo naših ciljev uporabimo katero izmed metod ali 

tehnik za doseganje ciljev, saj veliko ljudi misli, da imajo jasno postavljene cilje, ob 

samokontroli ali analizi svojih ciljev pa opazijo, da je realno stanje drugačno, kot so mislili. 

 

Raziskati smo želeli, ali imamo jasno postavljene cilje in kako ti cilji vplivajo na naše zasebno 

življenje kot tudi na življenje v poslovnem svetu, kjer delujemo. Zato smo teorijo, ki smo jo 

preučili, preverili tudi na svojem primeru in prišli do spoznanja, da cilje sicer imamo jasno 

postavljene, vendar v večini primerov teh nimamo zapisanih. Zato o vseh ciljih ne 

razmišljamo stalno, kot bi bilo pravilno in jih morda zato tudi kasneje realiziramo, saj nanje 

pozabimo in jih odmislimo. Prišli smo do sklepa, da bomo v prihodnje za postavljanje in 

doseganje lastnih ciljev na osebni ravni kot tudi v podjetju, kjer smo zaposleni, poizkušali 

priti z uporabo metod in tehnik, ki so temu namenjene. 

 

V bodoče bi si želeli, da bi izobraževalni programi oz. javnost bolj spodbujala predvsem 

mlade o tem, da je pomembno imeti cilje in si tudi prizadevati za njihovo uresničitev. S tem bi 

ljudi spodbujali in motivirali za njihov nadaljnji razvoj, s katerim bi širili svoja znanja na 

osebni in poslovni ravni. 

 

Diplomsko nalogo smo zaključili s citatom francoskega filozofa de Montaignea, s katerim je 

že v času renesanse poudarjal, kako pomembno je imeti cilje, v njih verjeti in si jih 

prizadevati doseči. Ob izpolnjenih naštetih predpostavkah so nam lahko v pomoč tudi drugi 

dejavniki, kot so metode in tehnike za doseganje ciljev, s katerimi si pomagamo pri  

uresničevanju naših ciljev. 

 

»Noben veter ni ugoden ladji brez cilja.« Michaela E. de Montaigne
6
. 

  

                                                 

6
 
Michael E. de Montaigne – francoski filozof *28. februar 1533 – †13. september 1592 (MICHAEL E. DE MONTAIGNE, 8. Oktober 

2014).
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PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Uvod 

Pozdravljeni, 

 

sem Primož Pangos, študent Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, in 

pripravljam diplomsko nalogo z naslovom Postavljanje ciljev v zasebnem življenju in 

poslovnem okolju. Namen raziskave je ugotoviti, razlike in povezave med postavljanjem 

ciljev v zasebnem življenju ter postavljanjem ciljev v poslovnem okolju posameznikov. Vaše 

sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v 

postavljanje ciljev v osebnem življenju in poslovnem okolju posameznikov. Anketa je 

anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo 

obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov 

posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te diplomske naloge. Za vaše 

sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

 

Primož Pangos 

Stran 1 

Q1 

Prosim pojasnite (označite) v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. Pri čemer je 1 

se popolnoma ne strinjam in 7 popolnoma se strinjam; 8 – nimam postavljenih ciljev. 

 V zasebnem življenju imam jasno postavljene cilje. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 



 

 

 

 V zasebnem življenju imam jasno zapisane cilje. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Če dosežem poslovne cilje, te pozitivno vplivajo na moje osebne cilje. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Q2 

Lahko naštejete tri vaše glavne cilje. 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Q3 

Prosim označite vašo stopnjo zadovoljstva za naslednji vprašanji. Pri čemer je 1 popolnoma 

nezadovoljivo in 7 popolnoma zadovoljivo. 

 Kako ste v splošnem zadovoljni s svojim življenjem? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Kako uspešni ste v poslovnem okolju? 

 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

Stran 2 (Demografska vprašanja) 

 

 V katero starostno skupino spadate? (označite) 

 

o 18 – 24 let 

o 25 – 64 let 

o 65 - ... let 

 

 Spol (označite) 

 

o moški 

o ženska 

 

 Koliko časa ste že zaposleni v trenutnem podjetju? (označite) 

 

o 1 – 10 let 

o 11 – 20 let 

o 21 – 30 let 

o 31 – ... let 

 

 Kakšno funkcijo imate v podjetju? (označite) 

 

o direktor 

o vodja oddelka 

o zaposleni v podjetju 

 

  



 

 

 

Stran 3 

Q4 

Prosim pojasnite (označite) v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. Pri čemer je 1 

se popolnoma ne strinjam in 7 popolnoma se strinjam; 8 – nimam postavljenih ciljev. 

 

 V podjetju v katerem delam imamo jasno postavljene cilje. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Jaz osebno imam v poslovnem svetu jasno zapisane cilje. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Jaz osebno imam v poslovnem svetu več jasno postavljenih ciljev. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Q5 

Lahko naštejete tri vaše glavne cilje. 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 



 

 

 

Q6 

Prosim pojasnite (označite) v kolikšni meri se strinjate z naslednjo trditvijo. Pri čemer je 1 se 

popolnoma ne strinjam in 7 popolnoma se strinjam; 8 – nimam postavljenih ciljev. 

 

 Svoje osebne cilje v poslovnem okolju večkrat izrazim okolici, kot svoje osebne cilje 

v privatnem življenju. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Zaključna stran 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za vaše sodelovanje. 



 

 

 

PRILOGA 2: ODGOVORI NA ANKETNA VPRŠANJA V OBLIKI TABEL 

Q1 

Prosim pojasnite (označite) v kolikšni meri se strinjate z 

naslednjimi trditvami. Pri čemer je 1 se popolnoma ne strinjam in 

7 popolnoma se strinjam; 8 – nimam postavljenih ciljev.              

  Podvprašanja Odgovori 

    1 2 3 4 5 6 7 8 Skupaj 

Q1a_1 V zasebnem življenju imam jasno postavljene cilje. 5 3 8 15 17 30 32 10 120 

Q1b_1 V zasebnem življenju imam jasno zapisane cilje. 16 15 13 19 21 15 15 6 120 

Q1c_1 Če dosežem poslovne cilje, te pozitivno vplivajo na 

moje osebne cilje. 6 6 3 7 10 35 34 19 120 

 

Našteti osebni cilji (vsak anketiranec po tri cilje) 

družina 54 

finance 14 

izobrazba 14 

kariera 52 

zdravje 17 

drugo 135 

ni odgovoril 44 

nimam ciljev 30 

Skupaj 360 

 

Q3 

Prosim označite vašo stopnjo zadovoljstva za naslednji vprašanji. 

Pri čemer je 1 popolnoma nezadovoljivo in 7 popolnoma 

zadovoljivo.               

  Podvprašanja Odgovori 

    1 2 3 4 5 6 7 Skupaj 

Q3a_1 Kako ste v splošnem zadovoljni s svojim življenjem? 

1 2 6 17 32 37 25 120 

Q3b_1 Kako uspešni ste v poslovnem okolju? 

3 1 6 22 43 29 16 120 

 



 

 

 

XSTAR2a4 

V katero starostno skupino 

spadate?  

 

Skupine Odgovori 

 

1 (18 - 24 let) 25 

 

2 (25 - 64 let) 94 

 

3 (65 - ... let) 1 

 

Skupaj 120 

 

XSPOL Spol: 

  Spol Odgovori 

  1 (Moški) 47 

  2 (Ženski) 73 

  Skupaj 120 

 

XDS2a4 Koliko časa ste že zaposleni v trenutnem podjetju?  

  Časovno obdobje Odgovori 

  1 (1 - 10 let) 101 

  2 (11 - 20 let) 12 

  3 (21 - 30 let) 5 

  4 (31 - ... let) 2 

  Skupaj 120 

 

XDS2a41 

Kakšno funkcijo imate v 

podjetju?  

  

Funkcija znotraj 

podjetja Odgovori 

  1 (Direktor) 15 

  2 (Vodja oddelka) 15 

  

3 (Zaposleni v 

podjetju) 90 

  Skupaj 120 



 

 

 

Q4 

Prosim pojasnite (označite) v kolikšni meri se strinjate z 

naslednjimi trditvami. Pri čemer je 1 se popolnoma ne 

strinjam in 7 popolnoma se strinjam; 8 – nimam 

postavljenih ciljev.              

  Podvprašanja Odgovori 

    1 2 3 4 5 6 7 8 Skupaj 

Q4a_1 Jaz osebno imam v podjetju v katerem delam 

jasno postavljene cilje. 

1 1 7 11 21 21 26 32 120 

                  

Q4b_1 Jaz osebno imam v poslovnem svetu jasno 

zapisane cilje. 

7 1 8 13 28 18 20 25 120 

                  

Q4c_1 Jaz osebno imam v poslovnem svetu več 

jasno postavljenih ciljev. 

4 4 7 15 16 22 21 31 120 

                  

 

Našteti cilji v poslovnem okolju (vsak anketiranec po tri cilje)   

boljša plača 18 

izobraževanje 13 

napredek 39 

uspešnost 26 

drugo 110 

ni odgovoril 58 

nimam ciljev 94 

 

Q6 

Prosim pojasnite (označite) v kolikšni meri se strinjate z 

naslednjo trditvijo. Pri čemer je 1 se popolnoma ne 

strinjam in 7 popolnoma se strinjam; 8 – nimam 

postavljenih ciljev.              

  Podvprašanja Odgovori 

    1 2 3 4 5 6 7 8 Skupaj 

Q6a_1 Svoje osebne cilje v poslovnem okolju 

večkrat izrazim okolici, kot svoje osebne 

cilje v privatnem življenju. 

10 13 13 17 18 19 10 20 120 

                  

 

 



 

 

 

PRILOGA3: T – studentov test (PairedTwoSampleforMeans) 

 

  Variable 1 Variable 2 

Mean 5,37804878 5,37804878 

Variance 2,682475158 1,966425775 

Observations 82 82 

PearsonCorrelation 0,302528435 

 HypothesizedMeanDifference 0 

 df 81 

 t Stat 0 

 P(T<=t) one-tail 0,5 

 t Critical one-tail 1,663883913 

 P(T<=t) two-tail 1 

 t Criticaltwo-tail 1,989686323   

 

 


