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Povzetek  

 

Podjetje brez zaposlenih je mrtvo. Podjetje brez zadovoljnih zaposlenih ne funkcionira, kot bi 

moralo. Iz navedenega dejstva izhaja naše področje raziskovanje te naloge. V delu smo 

obravnavali dimenzije zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime, ter kako zaposleni 

občutijo svoje zadovoljstvo in organizacijsko klimo v podjetju X.  

Ker so nas zanimale razširitev znanja s področja organizacijske klime in zadovoljstva 

zaposlenih, povezanost med navedenimi dejavniki ter osvetlitev preučevanega področja še na 

praktičnem primeru, smo nalogo razdelili na več delov. Najprej smo v nalogi teoretično 

osvetlili ključne pojme pri obravnavanju organizacijske klime in značilne lastnosti, ki vplivajo 

na zadovoljstvo zaposlenih ter organizacijsko klimo. V empiričnem delu naloge smo 

ugotavljali, kako dimenzije (medosebni odnosi, komunikacije med zaposlenimi, vodenje, 

delovne razmere) vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo v podjetju X. V 

ta namen smo uporabili strukturiran intervju, ki smo ga izpeljali s sedmimi zaposlenimi v 

podjetju X.   

Teoretične razlage se z našimi ugotovitvami strinjajo in dopolnjujejo, namreč rezultati so 

pokazali,, da so v podjetju X medosebni odnosi, komuniciranje med zaposlenimi in delovne 

razmere najpomembnejši dejavniki zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime, zaposleni  

pa dajo tem elementom največji poudarek za svoje zadovoljstvo in posledično organizacijsko 

klimo.  

Rezultati, ki smo jih dobili, so pokazali, da so zaposleni v podjetju X zadovoljni, 

organizacijska klima v podjetju X pa je ugodna in zaželena. 

Ključne besede: medosebni odnosi, komunikacija, vodenje, zadovoljstvo zaposlenih, 

organizacijska klima 



 

 

Abstract 

 

The company without employees is death. Company without satisfied employees does not 

function desirability. From this fact derives our field research of this paper shed. In our work 

we discussed about dimensions of employee satisfaction and organizational climate and how 

employees feel satisfaction and organizational climate in the company X. 

Because we were interested in extending knowledge about the organizational climate and 

employee satisfaction, the relationship between those factors and to understand better this 

topic on a case study, we divided this paper shed into several parts. First, we theoretically 

described the key concepts within organizational climate and characteristic properties that 

affect on employee satisfaction and organizational climate. In the empirical part we have 

observed how the dimensions (interpersonal relations, communication between employees, 

leadership, working conditions) affect on employee satisfaction and organizational climate in 

the company X. For this purpose, we used a structured interview, which we have done with 

seven employees who work in company X.  

The theoretical explanation related with our findings, because the results showed that in the 

company X the interpersonal relations, communication between employees and the working 

conditions,  are the most important factors of the employee satisfaction and organizational 

climate and employees give them a strong emphasis about their satisfaction and consequently 

organizational climate. 

Results that we obtained showed that the company employees are satisfied and also the 

organizational climate in the company X is advantageous and desirable. 

Key words: interpersonal relations, communications, leadership, employee satisfaction, 

organizational climate. 
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1. UVOD 

 

 

V vsaki državi, regiji, mestu oziroma družbi se nahaja določen subjekt, kateremu pravimo 

gospodarska organizacija oziroma podjetje in ga sestavljajo ljudje oziroma zaposleni podjetja. 

Vsako podjetje dosega uspehe ali neuspehe glede na svoje cilje, strategijo, vizijo in sam potek 

dela, ki ga uresničujejo zaposleni v podjetju. Zaposleni lahko v podjetju uspešno 

funkcionirajo ali pa imajo med seboj povsem neugodne odnose, kar seveda vpliva na sam 

potek dela v podjetju.  

V podjetju ali kolektivu zaposlenih v podjetju niso pomembni samo kognitivni procesi, kot sta 

sprejemanje odločitev, reševanje nalog itd. Ravno tako pomembni za njihovo delovanje so 

emocionalni procesi, ki nastanejo v vsaki dalj časa trajajoči skupini ali podjetju. Če želimo 

govoriti o skupini kot celoti, kot stabilni, povezani socialni skupini, se moramo zavedati, da to 

lahko naredimo šele tedaj, ko ta skupina razvije povezanost med seboj oziroma razvije 

socialno klimo.  

Zavedati se moramo, da ljudje preživijo na svojem delovnem mestu velik del svojega 

življenja in zato je zelo pomembno, da vsakodnevno zahajajo v podjetje oziroma na delovno 

mesto, kjer se počutijo sprejeti, kjer jih navdajajo pozitivni občutki. Osebe, ki tega ne 

doživljajo, njihovo delovno mesto utesnjuje in jim vzbuja negativne občutke. 

V skladu z navedenim lahko trdimo, da so zaposleni eden ključnih faktorjev v podjetju, saj se 

skozi njihovo zadovoljstvo odražajo njihova produktivnost, možnost sodelovanja in delovanja 

z drugimi zaposlenimi.  

Področje naše raziskave predstavljajo ključne dimenzije, kot so medsebojni odnosi, 

komunikacija in delovni pogoji v podjetju, zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska klima.  

Po pregledu strokovne relevantne literature in že izvedenih raziskav s tega področja smo 

določili raziskovalni problem naloge. Preučiti želimo, kako ključne dimenzije vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih in posledično na organizacijsko klimo v podjetju X.  
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Temeljna raziskovalna vprašanja se glasijo:  

 Kako komuniciranje med zaposlenimi vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in posledično 

organizacijsko klimo v podjetju X? 

 Kako medosebni odnosi vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo v 

podjetju X? 

 Kako delovne razmere vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo v 

podjetju X? 

Namen naloge je ugotoviti, kako ključne dimenzije, kot so medosebni odnosi, komunikacija 

in delovne razmere, vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih ter na organizacijsko klimo v 

podjetju X. 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega dela in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo s 

pomočjo strokovne relevantne literature, strokovnih člankov in obstoječih raziskav opredelili 

preučevano tematiko. V empiričnem delu smo opredelili strategijo raziskovanja, ki jo 

predstavlja kvalitativni del naloge, v katerem smo kot metodo zbiranja podatkov uporabili 

intervju. Merski instrument, ki smo ga uporabili, je predstavljal strukturiran intervju, s 

pomočjo katerega smo izpeljali intervjuje med zaposlenimi podjetja X. Z omenjeno metodo 

smo ugotavljali, kako medosebni odnosi, komunikacija med zaposlenimi in delovne razmere 

vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih ter posledično na organizacijsko klimo v podjetju X.  

Primarni cilj naloge je bil seveda odgovoriti na zadana raziskovalna vprašanja. Z zbranimi 

podatki, ki so nam jih posredovali zaposleni podjetja X, smo opredelili stopnjo njihovega 

zadovoljstva v podjetju X in njihovo organizacijsko klimo. Na podlagi zbranih podatkov smo 

zaposlenim posredovali informacijo o stanju v podjetju v okviru naše preučevane tematike. 

Zato lahko kot cilj naloge smatramo dejstvo, da smo zaposlenim v podjetju X podali 

informacije o njihovih medosebnih odnosih, načinu njihove komunikacije, o odnosu in delu 

vodilnih ter ostalih delovnih pogojih, katerim so vsakodnevno priča na delu v podjetju X. 

Poleg tega smo jim predstavili še njihove poglede na zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X in 

njihovo razmišljanje o organizacijski klimi. Zbrani podatki jim bodo lahko pomagali pri 

samem poslovanju in načrtih za prihodnost podjetja. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

2.1. Organizacijska klima  

 

Ko se človek pojavi v podjetju, ga takoj spreletijo določeni občutki o psihološkem ozračju v 

tej ustanovi. To ozračje oziroma klima je neopredmeten pojav in je posledično neotipljiv 

pojem. Na njegovi podlagi si lahko takoj ustvarimo mnenje o ljudeh, načinu dela oziroma 

vzdušju ter zadovoljstvu zaposlenih v tem podjetju. Če se v tem sklopu vprašamo, kaj podjetje 

pravzaprav je, ugotovimo, da je »podjetje združba ljudi, ki deluje, da bi dosegla čim 

uspešnejše poslovanje.« (Rozman in drugi 1993, str. 127) »Vsaka organizacija je integralni 

del družbene bitnosti, je osnovi vir dela in stalna možnost za posameznikovo rast. Vsak 

individuum pa potrebuje organizacijo.« (Možina 1992, str. 138) 

Klima se izoblikuje v medsebojni interakciji posameznikov oziroma individuumov, ki 

delujejo v podjetju, in zato je vsaka klima unikatna. (Lipičnik, 1998)  Vsekakor klima vpliva 

na zadovoljstvo zaposlenih v podjetju ter posledično na delovanje podjetja oziroma na 

uspešen potek in način samega dela. (Rozman, 1993)  

 

2.1.1. Opredelitev organizacijske klime 

 

Po pregledu strokovne literature lahko ugotovimo, da imamo več definicij organizacijske 

klime. Vsem defnicijam pa je skupno, da vključujejo pojme, kot so vzdušje, zaposleni,  

občutki in zaznave. Za označevanje klime obstaja več pojmov, npr. organizacijska klima, 

psihološka klima, osebnost podjetja, delovno ozračje itd. Za nekatere avtorje ti pojmi 

pomenijo isto, nekateri drugi pa vidijo v njih razlike in poskušajo poiskati skupno nit, ki bi 

povezovala vse te pojme. (Lipičnik, 1998) 

Nekatere strokovne definicije organizacijske klime so naslednje: 
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»Klima zajema tiste značilnosti, ki vplivajo na vedenje ljudi v organizaciji in zaradi katerih se 

organizacije med seboj razlikujejo.« (Lipičnik 2002, str. 198) »Organizacijska klima je izraz, 

ki opisuje psihološko strukturo organizacije in njenih delov. Je kvaliteta organizacijskega 

notranjega okolja, ki jo razlikuje od drugih organizacij.« (Možina 1990, str. 51) 

»Klima v skupini je ozračje, v katerem člani skupine delajo in sledijo skupnim ciljem.« 

(Ovsenik in Ambrož 2000, str. 228) 

»Organizacijsko klimo definiramo kot tako imenovano psihološko izgradnjo sistema, ki 

opredeljuje trenutne lastnosti organizacije in ki se izraža prek percepcije sistema s strani 

svojih pripadnikov.« (Mihalič 2007, str. 7) 

»Organizacijska klima je ozračje v organizaciji, ki se izraža v načinu vedenja ljudi, njihovih 

medsebojnih odnosih ter odnosih do porabnikov in drugih zunanjih partnerjev.« (Treven 

2001, str. 80)  

»Socialna klima v podjetju je celotnost interpersonalnih odnosov med delavci v podjetju.« 

(Derganc 1963, str. 73) 

»Socialna klima je izraz, s katerim ponazarjamo odnose med zaposlenimi delavci v delovni 

organizaciji.« (Jurman 1981, str. 203) 

Na spodnji sliki (glej Sliko 1) lahko vidimo pojmovanje organizacijske klime kot koncept 

integracije o vedenju podjetja. (Možina, 1990) 
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Slika 2.1: Organizacijska klima 

 

Vir: Dubrin v Možina (1990, str. 51). 

 

2.1.2. Vrste organizacijske klime 

 

Na različnih organizacijskih področjih se oblikujejo različne organizacijske klime. Tako 

nastajajo manjša, ožja področja klime, kot so motivacijska klima, inovativna klima, 

podjetniška klima, organizacijska klima, raziskovalna klima itd. (Lipičnik, 1998) 

Lešnik je v enem izmed člankov na internetu navedel naslednje vrste klime: 

 Skupinska klima: predstavlja klimo, kjer je prijetno vzdušje in posledično poteka tudi 

samo delo dobro. Vodje predstavljajo zaposlenim mentorje, organizacija poudarja 

človeški razvoj, gradi na sodelovanju in timskem delu. Zaposleni čutijo do podjetja 

pripadnost in lojalnost. 

 Razvojna klima: to je dinamična in ustvarjalna klima. Zaposleni so pripravljeni na 

spremembe in soočanje z novimi izzivi. Vodje gradijo na ustvarjanju inovacij, 

spodbujajo individualnost, svobodo in ustvarjalnost. 
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 Klima, osredotočena na racionalne cilje: ker je organizacija osredotočena na cilje, 

prevladuje v njej tekmovalnost med zaposlenimi. Vodje so zahtevni in proizvodno 

usmerjeni, saj se njihov uspeh odraža v tržnih uspehih.  

 Klima, osredotočena na notranje procese: delo v takem podjetju usmerjajo jasno 

opredeljeni postopki, vse je strukturirano in formalizirano. Lastnost vodij sta 

organizacija in koordinacija, saj je njihova naloga ohranjanje stabilnosti, 

predvidljivosti in učinkovitosti. (Lešnik 2006) 

 

2.1.3. Lastnosti organizacijske klime 

 

Če se orientiramo na projekt Siok
1
, lahko ugotovimo, da so lastnosti klime v organizaciji 

naslednje: 

 Oblikujejo jo zaposleni: zaposleni »uporabljajo« organizacijsko klimo za 

podkrepitev svojih idej, občutkov in informacij, ki so skladni z njihovimi prepričanji. 

 Nagrajuje dosežke: oblikovanje klime predstavlja močan vir motivacije. Če je klima 

ugodna, lahko iz zaposlenih izvabi vse njihove kvalitete. 

 Je niz potrditev: dokazuje, da morajo zaposleni imeti in verjeti v skupna verovanja, 

namene, vrednote ter postopke.  

 Teži k samoizpolnitvi: zaposleni dosežejo uresničitev, kadar se držijo določenih 

verovanj in ciljev.  

 Daje smisel in skladnost pogledov: zaposleni delujejo v skladu s svojimi vrednotami 

in pri tem ni pomembno, ali se z njimi identificirajo. Za razumevanje klime je nujno 

razumeti, da aktivnosti sledijo izročilom kulture.   

 Daje kontinuiteto in identiteto: brez skupne klime ni prepoznavne različnosti, 

posamezniki se ne morejo identificirati s celoto. Le če imajo skupna verovanja, ima 

organizacija lahko občutek identitete in kontinuitete. 

                                                           
1 Projekt Siok: gre za projekt Organizacijska klima v slovenskih podjetjih, ki je nastal pod okriljem 

Gospodarske zbornice Slovenije. Projekt spremlja organizacijsko klimo v slovenskih podjetjih. 

(Poročilo Siok, 2007) 
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 Je kibernetski sistem: sledi svojim ciljem ne glede na ovire. Pridobiva povratne 

informacije o spremembah okolja in izvaja ustrezne spremembe smeri. 

 Je vzorec: vzorec vedenja se časovno ponavlja in se pojavlja na določenih mestih v 

organizaciji.  

 Veže se na komunikacijo: pomembno je razumeti, da ugodna klima olajšuje 

komunikacijo izmenjave izkušenj in informacij. (biro-praxis.si, 24. maj 2012) 

 

2.1.4. Vpliv organizacijske klime na izražanje zmožnosti 

 

Vsak posameznik je svoja edinstvena celota, ki brez zadržkov izrazi ali pa ne izrazi svojega 

mnenja. Ko posamezniki delujejo skupaj kot skupina, je zelo pomembno, da med njimi vlada 

pozitivno vzdušje, saj to nedvomno vpliva na njihovo kreativnost, ustvarjalnost, učinkovitost 

dela, inovativnost itd. Ko posamezniki med seboj čutijo zaupanje, spoštovanje oziroma 

pozitivno klimo, to ugodno vpliva na njihovo izražanje in prikazovanje zmožnosti. V 

nasprotnem primeru, kjer najdemo nezdrave delovne razmere, so posamezniki zadržani in ne 

uspejo izraziti sebe in svojih zmožnosti, velikokrat pa smo v takih razmerah priča tudi 

pogostim konfliktnim situacijam. 

Če se ljudje spoštujejo, je potrebno veliko časa, preden pridejo do ustrezne rešitve, ki jo bodo 

odobravali vsi člani. Njeno udejanjanje pa poteka zelo hitro, saj si ljudje zaupajo, da bodo 

opravili naloge, pri tem se ne vmešavajo v delo drugega in si ne poskušajo drug drugemu 

soliti pameti. (Adizes, 1996) Čim bolj kot bodo zaposleni oziroma kolektiv med seboj 

povezani, tem uspešnejši in zadovoljni bodo pri svojem delu. Povezanost skupine pa je 

posledica poistovetenja članov s cilji skupine oziroma podjetja in od čim večje potrebe po 

medsebojnem sodelovanju. (Rozman in drugi, 1993) 

Bolj so zadovoljene socialne potrebe (sodelujoči odnosi, da te drugi cenijo, prijateljski odnosi, 

občutek samospoštovanja, dobra socialna varnost, pošteni odnosi) in potreba po varnosti 

(nova znanja in spretnosti, dobro plačilo, socialna varnost in občutek varnosti), boljša je klima 

v skupini. (Ovsenik in Ambrož, 2000) 

Če v podjetju prihaja do negativne organizacijske klime, to vpliva na kvaliteto zaposlenih, ne 

samo na čas, ko ga preživijo na delu, ampak tudi ko zapustijo svoje delovno mesto. Ti 
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negativni občutki jih spremljajo in obremenjujejo v prostem času, o njih se pogovarjajo s 

svojimi bližnjimi. Ker ti psihični občutki negativno vplivajo na njih same, dobimo posledično 

zaposlene, ki o utesnjeni in nezadovoljni tako na delovnem mestu kot na več področjih 

svojega življenja.  

Dejstvo je, da se ljudje razlikujemo, in zato je vedenje posameznikov v podjetju močno 

odvisno od njihove osebnosti, njihove povezanosti z delom, od tega, kako gledajo in 

sprejemanjo okolje, učenje, uvajanje novih sprememb oziroma novosti. (Rozman in drugi, 

1993) Zaposleni s psihološko zrelostjo ne potrebujejo veliko spodbud iz okolja, saj so 

notranje motivirani in delujejo v ravnovesju z okoljem. (Ovsenik in Ambrož, 2000) 

Ne moremo trditi, da vpliv klime na človekovo vedenje oziroma na izražanje njegovih 

zmožnosti ni neposreden. V podjetju, kjer so ljudje nesposobni oziroma ne znajo opravljati 

svojega dela in imamo posledično slabe rezultate poslovanja, za to ne moremo iskati vzroka v 

klimi. Nesposobnosti in neznanje zaposlenih sta značilnosti klime v teh podjetjih. (Lipičnik, 

1998) 

Dobra klima v podjetju predstavlja podporo vodilnim osebam, skupnim ciljem in željo za  

reševanje problemov. Pri klimi ne gre za to, da so vsi zaposleni srečni in zadovoljni, ampak za 

to, da so cilji dovolj jasni vsem, da jih sprejemajo, uresničujejo in so sposobni učinkovito 

opravljati svoje delo. Vodja ima pri tem dejavno vlogo, zlasti pri pojasnjevanju skupnih ciljev 

in pri motivaciji sodelavcev za skupni cilj. (Ovsenik in Ambrož, 2000) 

 

2.1.5. Preučevanje in merjenje organizacijske klime 

 

Preučevanje organizacijske klime začnemo, ker nas zanima, kakšno vzdušje prevladuje v 

organizaciji, kako se zaposleni medsebojno razumejo, kako komunicirajo med seboj, kako 

vodstvo opravlja svoje dolžnosti ter kakšno je mnenje zaposlenih oziroma prepričanje skupin 

zaposlenih o samem podjetju, o načinu dela itd. »Preučiti klimo pomeni ugotoviti njene 

značilne dimenzije, vzroke za njen nastanek in posledice, ki jih ima na vedenje ljudi oziroma 

uporabo njihovih zmožnosti.« (Lipičnik 1998, str. 75) 

Mihalič navaja, da sta predpogoj za preučevanje organizacijske klime poznavanje stanja in 

redno spremljanje gibanja klime. Poleg tega pa je priporočljivo, da se klima meri vsaj enkrat 
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letno, predvsem pa ko se v podjetju zaključijo določene spremembe, ki vplivajo na zaposlene. 

(Mihalič, 2007) 

Nekateri avtorji so oblikovali splošne dimenzije in primerna napotila za preučevanje 

klime: 

 ugotovimo, kdo so ljudje, katerih stališča v organizaciji nekaj pomenijo, 

 nato preučujemo te ljudi in ugotovimo njihove cilje, njihovo taktiko za doseganje 

ciljev ter njihove šibke točke, 

 analiziramo ekonomske dileme, s katerimi se podjetje srečuje pri odločanju o svoji 

politiki, 

 preučimo zgodovino podjetja in pri tem se osredotočimo na poklicno kariero njihovih 

vodij, 

 sestavimo si celotno sliko tako, da iz ampak ne s sestavljanjem njenih delov, pač pa iz 

ugotovitev potegnemo skupne imenovalce. (Gilmer v Lipičnik 1998, str. 76) 

Rezultate, ki jih dobimo iz preučevanja klime, morajo biti podlaga in izhodišče za podrobno 

merjenje klime in njeno spreminjanje.  

 

2.1.6. Spreminjanje organizacijske klime 

 

Če v podjetjih prevladuje nezaželena oziroma neugodna klima, jo je treba spremeniti, saj v 

nasprotnem primeru lahko pride v podjetju do resnih težav, tako s strani zaposlenih kot pri 

samem delu. Posledično podjetje ne more uresničevati želenih ciljev.  

V podjetju lahko prevladujejo negativni elementi, ki so lahko vezani na problem hierarhične 

organizacije podjetja, neprijetnih delovnih pogojev in nekaterih individualnih lastnosti 

posameznih delavcev. »Gre za neupoštevanje določenega dela delavcev in težnje po 

izoliranosti, kar izvira iz delovnih pogojev ter ustrezne družbene organizacije dela.« (Derganc 

1963, str. 140) Tako ne moremo govoriti o pozitivnem vzdušju in o ugodni oziroma zaželeni 

organizacijski klimi.  
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Za spremeniti klimo ni dovolj, da se odpravi očitne nezaželene vzroke, ki vplivajo na klimo, 

ampak je treba opraviti dve nalogi, in sicer spremeniti je treba stanje določenega pojava in 

pripraviti ljudi za sprejemanje sprememb ter za ustrezno vedenje v skladu z njo. (Lipičnik, 

1998) 

Klime ne more spreminjati kar vsak, ki si tega zaželi, ampak je treba imeti določena znanja, 

določiti mora ustrezen način za spreminjanje klime, treba je tudi pripraviti zaposlene na 

prihajajoče spremembe. Pri tem zelo pomaga, če pobudo za spremembe prevzame sposobna 

oseba, ki uživa zaupanje in spoštovanje pri zaposlenih. »Večina avtorjev navaja, da se klima 

lahko spreminja razmeroma hitro, če ljudje verjamejo in zaupajo tistim, ki jim predlagajo 

različne akcije in pri tem obljubljajo boljši jutri. Seveda s tem povzročajo pričakovanja, ki jih 

je treba tudi uresničiti, sicer pride do razočaranja, ki povzroča mnoge nazaželene reakcije.« 

(Lipičnik 1998, str. 79) 

Pogosto se zgodi, da se klima spreminja nekontrolirano in  neustrezno ali pa mogoče celo na 

ukaz. Vendar tak način bo samo poslabšal razmere med zaposlenimi in pri ustvarjanju bolj 

ugodne klime ne bo imel popolnoma nobenega učinka. Vodilni ne morejo ukazati zaposlenim, 

naj se razumejo, naj bodo zadovoljni in motivirani za delo. Spreminjanja klime se je treba 

lotiti sistematično.  

Za spreminjanje klime je treba upoštevati model, ki vključuje določene faze postopka: 

 treba je pridobiti konsenz o zavezanosti sprememb s strani vodilnih, 

 zelo je priporočljiva izvedba sestanka, katerega naj bi se udeležilo čim več zaposlenih, 

 preveriti je treba, ali se vrednote, ki jih imajo podskupine, ujemajo s celotno skupino, 

 kategorizacija predpostavk glede na spodbujevalni ali zaviralni učinek, 

 poročati je treba o identificiranih predpostavkah, 

 na koncu je treba pripraviti skupno analizo. (Schein v Mihalič 2007, str. 72) 

Niti ni tako pomembno, katere tehnike, metode, postopke uporabljamo pri spreminjanju 

klime, in niti ni toliko ključno, kdo spreminja klimo. Za spremembo klime je ključno, da 

spremembe zaposleni čutijo, da jim verjamejo in zaupajo ter so osebno pripravljeni na 

izboljšave.  
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2.2. Človeški faktor v organizaciji 

 

2.2.1. Človek v organizaciji 

 

Spoznali smo že, da je organizacija ali podjetje sestavljeno iz posameznikov, ljudi. Vsaka 

oseba, ki je zaposlena v organizaciji, prinaša s seboj svoje lastnosti, želje in interese. Vsak 

individuum je tudi svoja osebnost, ki je različna od svojih sodelavcev, in na podlagi tega 

drugače razmišlja, deluje, ustvarja, komunicira ter odreagira na določene zadeva v podjetju. 

»Človek je snovalec in izvajalec organizacije.« (Rozman in drugi 1993, str. 130) Treba se je 

zavedati, da morajo biti zaposleni, od najvišjega vodilnega pa do najnižjega zaposlenega, 

dovolj osebnostno zreli in biti sposobni medsebojnega delovanja, da bi lahko podjetje uspešno 

delovalo ter dosegalo svoje cilje, vizijo in poslanstvo in bi na ta način posledično dobili v 

podjetju tudi vzdušje, ki bi bilo ugodno za vse zaposlene, njihova zaposlitev bi jih osrečevala 

in jim omogočala nadaljnji osebnostni razvoj.  

Delo igra zelo pomembno vlogo v človekovem življenju. »Z delom si poskuša človek 

prilagoditi naravo in si ustvariti boljše življenje.« (Lipičnik in Možina 1993, str. 18)  

Ljudje, ki vstopajo v določeno podjetje in se tam zaposlijo, to podjetje na splošno ocenjujejo 

kot orodje, s katerim lahko skupaj z drugimi dosežejo določene cilje, ki jih kot posamezniki 

ne bi uspeli. (Možina, 1990) 

 

2.2.2. Skupine 

 

V vsakem podjetju najdemo skupine ali pa lahko samo podjetje razumemo kot eno skupino 

zaposlenih. Vsak posameznik lahko doseže veliko v svojem življenju, vendar ker je socialno 

bitje, si želi oziroma potrebuje bližino sočloveka in s tem zbliževanjem lahko v svojem 

življenju ali pa kot zaposlen v podjetju doseže še veliko več. »V skupnosti je moč, to je 

starodavno pravilo.« (Trstenjak 1979, str. 192) 
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Posamezniki se povezujejo v skupine in skupine se povezujejo v podjetje. »Skupine so več 

kot zgolj seštevek posameznikov, saj so med posamezniki različna razmerja.« (Rozman 2000, 

str. 70) »Skupina je določljiva, strukturirana, relativno trajna integriranost ljudi, ki igrajo 

recipročne vloge v skladu s socialnimi normami, interesi in vrednotami pri doseganju skupnih 

ciljev organizacije.« (Možina 1992, str. 142)  

»Skupine se razlikujejo med seboj po tem, kako močno se čutijo člani skupine povezani v 

skupino, koliko jo čutijo kot celoto, koliko so solidarni med seboj, kako privlačna se jim zdi 

skupina in kolikšno odgovornost do nalog skupine čutijo.« (Ule 2000, str. 402) 

Značilno za skupine je, da so v njih posamezniki, ki se med seboj združujejo in dosegajo cilje, 

katere so si zadali. V podjetju, v katerem je zaposlenih več ljudi, lahko govorimo o 

skupinskem delu oziroma o kolektivu.  

Zaposleni si svojih sodelavcev ne izbirajo in določajo sami, ampak mora biti delavec pri delu 

skupaj s tistimi sodelavci, ki mu jih določi organizacija dela. »Organizacija dela upošteva 

predvsem načelo učinkovitosti, zato druži tiste delavce, katerih združeni delovni napori, 

različni glede na znanje in sposobnosti po najkrajši poti in največ prispevajo k skupnemu 

cilju.« (Derganc 1963, str. 145) 

V podjetju in skupinskem delu igra pomembno vlogo velikost skupine. 

Lipičnik v okviru velikosti skupine podaja nekaj pomembnih ugotovitev, in sicer občutek 

pripadnosti zaposlenih upada z naraščanjem števila članov, zaposleni so srečnejši v manjših 

skupinah, komunikacija v večjih skupinah je navadno usmerjena na enega človeka 

(neformalnega vodjo), z večanjem skupine dobimo večje število idej, vendar ne sorazmerno s 

številčno velikostjo članstva, v večjih skupinah pridejo do izraza energični člani, v manjših 

skupinah pa ima vsak posameznik dovolj širine za izražanje svojega mnenja. (Lipičnik, 2002) 

Da bi skupina učinkovito funkcionirala, da bi člani občutili varnost v njej in da bi med njimi 

vladalo pozitivno vzdušje, morajo člani kot prvo poznati pravila podjetja. »Pravila olajšajo 

kontrolo vedenja, saj lahko dejansko vedenje primerjamo s pravili.« (Rozman 2000, str. 72) 

Poleg tega pa vsako podjetje in zaposleni v njej oblikujejo svoje standarde in norme, katerim 

sledijo in se po njih ravnajo. Vsi zaposleni morajo ta interna pravila spoznati, jih sprejeti za 

svoje, jih spoštovati in upoštevati. K uspešnosti zaposlenih vplivajo tudi dodeljene vloge. 

Zaposleni morajo točno poznati in vedeti, kaj je njihovo delo oziroma vloga v podjetju, saj se 
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na ta način lahko izognemo nejasnostim. Seveda pa morajo skladno z njihovimi vlogami tudi 

delovati in konstruktivno opravljati svoje delo. 

 

VRSTE SKUPIN: 

V vsaki gospodarski organizaciji ali podjetju lahko opazimo ljudi, ki sodelujejo, delujejo 

skupaj oziroma so določeni člani med seboj bolj povezani in na ta način oblikujejo določeno 

skupino. 

V vseh podjetjih lahko najdemo formalne in neformalne skupine. Jurman: »Glede na to, ali 

skupino oblikujejo organizacijski predpisi ali prijateljska pripadnost, lahko govorimo o 

formalnih in neformalnih skupinah.« (Jurman 1981, str. 213)  

Pri formalnih skupinah gre za skupine, ki jih oblikujejo vodilni oziroma organizatorji 

določenega podjetja z namenom, da bi dosegli cilje podjetja. V takih skupinah najdemo 

formalne odnose, formalno komunikacijo, nenazadnje tudi formalno razporeditev delovnih 

nalog itd. Jurman: »Formalne so tiste, ki nastajajo na administrativen način.« (Jurman 1981, 

str. 213)  

Neformalne skupine pa se oblikujejo na osnovi interakcij zaposlenih. V takih skupinah 

najdemo bolj sproščeno vzdušje, neformalne medsebojne odnose, neformalno komunikacijo, 

v take skupine se združujejo osebe, ki jih družijo skupni interesi. Neformalne skupine 

nastanejo »takoj, ko se člani formalnih skupin med seboj spoznajo, stopajo mimo predpisanih 

odnosov v nove, prijateljske odnose, se med seboj dogovarjajo, imajo veliko skupnih ciljev ter 

v taki skupini doživljajo poseben uspeh in zadovoljstvo.« (Jurman 1981, str. 213) 

Neformalne skupine so v podjetjih zelo pomembne, saj lahko zaradi sproščenega vzdušja in 

enakopravnosti ter zaupanja razvijejo zelo koristne ideje za uspešno delovanje organizacije. 

Zaradi neformalnih skupin osebe tudi raje zahajajo na delo, saj so kot njihovi člani priča 

pristnim odnosom oziroma imajo močan občutek pripadnosti in na ta način tudi zadovoljijo 

svoje psihosocialne potrebe. Vendar pa so neformalne skupine lahko tudi grožnja podjetju 

oziroma organizaciji, saj je mogoče, da se obrnejo proti samemu podjetju oziroma 

organizaciji. Neformalne skupine vedno obstajajo in posredno bistveno vplivajo na uspeh 

podjetja. (Rozman in drugi, 1993) 
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2.2.3. Osebnost 

 

Omenili smo, da je vsak individuum svoja osebnost in v skladu z njo razmišlja ter deluje. 

Ljudje, ki so zaposleni v podjetju, morajo razumeti, da vsi ne razmišljajo enako in posledično 

ne delujejo enako. V tem kontekstu morajo zaposleni za uspešne odnose med seboj to 

spoštovati, saj bodo le na ta način lahko med seboj funkcionirali brez večjih konfliktov. 

Posebej pomembno je, da vodje razumejo, da so zaposleni med seboj različni in da upoštevajo 

njihove razlike ter individualne lastnosti. 

»Osebnost človeka je odraz njegovih telesnih in duševnih značilnosti, ki se manifestirajo v 

njegovem vedenju.« (Jurman 1981, str. 33) »Osebnost človeka je razmeroma trajen način 

njegovega razmišljanja, čustvovanja in vedenja.« (Rozman 2000, str. 64) 

»Osebnost je organizacija raznih lastnosti, ki so povezane v celoto, oziroma je celota 

duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti, po katerih se posameznik razlikuje od drugih.« 

(Lipičnik in Možina 1993, str, 20) 

Vsekakor na učinkovitost posameznikov, ki so zaposleni v podjetju in delujejo samostojno ali 

v kolektivu, igrajo seveda pomembno vlogo njegove individualne lastnosti. Osebnostni 

lastnosti, kot sta sodelovanje in uvidevnost, pozitivno vplivata na delovanje dela v podjetju, 

medtem ko agresivnost, samozaupanje, pobuda, zainteresiranost za individualne rešitve in 

samostojnost kot individualne lastnosti zmanjšujejo skupinsko povezanost in posledično tudi 

njeno učinkovitost. (Lipičnik, 2002) 

 

SKUPNE LASTNOSTI ČLOVEKOVE OSEBNOSTI:  

Človekovo osebnost sestavljajo naslednje lastnosti: temperament, značaj in sposobnosti.  

Temperament: zajema značilne načine človekovega vedenja in čustvovanja. V tem sklopu 

ločimo različne tipologije temperamentov, kot so kolerik (silovitost, razburljivost), sangvinik 

lahkotnost, živahnost), flegmatik (neodzivnost, mirnost) in melanholik (počasnost, 

pesimizem).  (Lipičnik in Možina, 1993) 
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Glede na to, kakšen tip temperamenta je zaposleni v podjetju, v skladu z njim razmišlja in 

deluje. Če bi zaposleni prepoznali tipe temperamenta in če bi poznali načine, kako sodelovati 

z določenim tipom, bi bili v podjetjih konflikti prisotni v majhnem številu.  

Značaj: predstavljajo lastnosti človeka, vezane na njegovo moralno delovanje. (Lipičnik in 

Možina, 1993) V tem kontekstu se lahko srečamo tudi s pojmi, kot so introvertiranost in 

ekstravertiranost ter pesimizem in optimizem, poštenost in nepoštenost. Glede na to, katere od 

teh lastnosti prevladujejo v človeku, se preko njih odraža njegovo delovanje.  

Sposobnosti: so osebnostne lastnosti, ki kažejo, koliko je človek učinkovit in uspešen pri 

opravljanju določenega dela.  

Človekove sposobnosti lahko razvrstimo v 4 skupine, in sicer na: intelektualne sposobnosti 

(inteligentnost, verbalne, numerične sposobnosti), motorične sposobnosti (omogočajo 

opravljanje zahtevnih in kompeksnih gibov), senzorične sposobnosti (omogočajo registracijo 

podatkov) in na mehanske sposobnosti (omogočajo hitro razumevanje mehanskih principov). 

(Lipičnik in Možina, 1993) 

Vsak posameznik, ki se zaposli v podjetju, se mora le-temu prilagoditi, drugače bo v njem 

težko funkcioniral. To pa je odvisno od njegove osebnosti. Od vsakega posameznika, ki se 

zaposli v organizaciji, se pričakuje, da bo kot prvo ustrezno premagal konflikte med delom in 

zunanjimi interesi, drugič oblikoval delovne odnose in tretjič, da bo sposoben opravljati delo. 

(Feldman in Arnold v Treven 2001, str. 103) 

 

2.2.4. Cilji 

 

Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vpliva na oblikovanje zadovoljstva zaposlenih in 

posledično ugodne organizacijske klime, pa so cilji. Če si organizacija postavi visoke cilje, 

tedaj začutijo njeni zaposleni neko osebno rast, čeprav ta vključuje velike napore in celo 

odrekanje. Zgodi se tudi, da so tu osebni dohodki nižji, ampak to ne vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih. V organizacijah, ki nimajo skupnih ciljev, se oblikujejo napeta vzdušja. Takrat 

zaposleni niso pripravljeni žrtvovati ničesar, ampak samo varujejo svoja delovna mesta in 
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pravice. Tako podjetje nima bleščeče prihodnosti. (Jurman, 1981) Cilji so pot, po kateri 

morajo hoditi zaposleni.  

V strokovni literaturi najdemo naslednje definicije ciljev: »Cilji so stanje, izložek, izid 

sistema, ki ga moramo in zmoremo doseči glede na potrebe in možnosti za njihovo 

zadovoljitev.« (Možina 1990, str. 15) »S cilji običajno razumemo zaželeno poslovanje, ki ga 

je mogoče doseči ob upoštevanju sedanjega poslovanja, okolja in v povezavi z določanjem 

poti za njegovo doseganje.« (Rozman in drugi 1993, str. 91)  »Cilje definiramo kot zaželena 

prihodnja stanja, ki si jih posamezniki, skupine ali organizacije prizadevajo doseči.« (Kast in 

Rosenzweig v Kavčič 1991, str. 110) 

Skupina ne more nastati in obstajati s posamezniki, ki delujejo vsak po svoje, ampak lahko 

nastane in obstane le z njihovo medsebojno interakcijo. Člani se v skupine oziroma podjetja 

združujejo zaradi zadovoljitve svojih potreb in ciljev ter ciljev organizacije same. 

Vsaka organizacija in vsaka oseba ima svoje določene cilje. Če nimamo ciljev, tavamo v 

neskončnost, nič nas ne osrečuje oziroma ne vemo, kdo smo, kje smo in kaj želimo. 

Popolnoma enako se dogaja v podjetjih. »Cilji so rezultati, ki jih človek želi doseči s svojim 

delovanjem. Organizacijo postavljajo ljudje prav zato, da bi z njo lahko uresničevali cilje.« 

(Lipičnik 2002, str. 8) »Zato se poraja vprašanje, kakšen je odnos med individualnimi in 

organizacijskimi cilji.« (Kavčič 1991, str. 110) 

V tem sklopu je pomembno, da so posamezniki, ki oblikujejo podjetje, dovolj zreli, da se 

znajo med seboj uskladiti in prilagoditi, saj bo skupina kot celota le na ta način lahko delovala 

in izpolnjevala načrt za dosego postavljenega, skupnega cilja. 

Za doseganje cilja, ki si ga je postavilo določeno podjetje, običajno ne zadostuje le 

zagotavljanje okoliščin za ustrezno potešitev osnovnih psihosocialnih potreb, ampak morajo 

biti med seboj ustrezno usklajeni tudi individualni cilji in potrebe članov skupine. (Mayer,  

2001)  

 

SKUPINSKI CILJ: 

Vsako podjetje obstaja z razlogom. Naloga zaposlenih v tem podjetju je, da dosegajo 

zastavljen cilj podjetja. Kot smo že omenili, imajo tudi posamezniki svoje osebne cilje, katere 
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želijo uresničiti s svojo zaposlitvijo v določenem podjetju, poleg tega pa jih mogoče niti ne bi 

uspeli zadovoljiti na individualni ravni. »Vsak posameznik vstopa v organizacijo na osnovi 

potreb, pričakovanj in s tem tudi z določenim spletom osebnih ciljev, ki niso vedno združljivi 

s cilji podjetja.« (Možina 1990, str. 163)  Zato morajo zaposleni med seboj sodelovati, kar pa 

s seboj prinaša odgovornost za ustvarjanje dobrih medsebojnih odnosov, učinkovite 

komunikacije, spoštovanje drug drugega ter prilagajanje in dogovarjanje med samimi 

zaposlenimi.  

»Skupinski cilj je vedno zgolj premirje med različnimi posamezniki, ki se svojim osebnim 

ciljem, interesom in potrebam seveda nikoli popolnoma ne odrečejo.« (Mayer 2001, str. 21)  

Če se vsak zaposlen v podjetju zaveda, kaj se od njega pričakuje in da njegovi rezultati vodijo 

k splošnim ciljem in uspešnosti organizacije, potem ne more priti do slabo opravljenega dela, 

nizke zainteresiranosti, slabe kvalitete in nezadostnih delovnih ter poslovnih rezultatov. 

(Možina, 1990) 

»Mnogi vodilni pa tudi drugi v podjetju so prepričani, da je cilje mogoče doseči z motivacijo. 

Zato poskušajo združiti cilje ali motive zaposlenih v podjetju s cilji podjetja.« (Rozman in 

drugi 1993, str. 69)  

Skupinski cilji usmerjajo posameznika in skupino sodelavcev k resnično pomembnim 

nalogam, ki prinašajo merljive rezultate. Če podjetje nima skupinskih ciljev, zaposleni zaman  

trošijo energijo v okviru posameznih nalog, ki so lahko seveda odlično narejene, vendar bolj 

malo prispevajo k uspešnosti podjetja. (Možina, 1990) 

 

2.2.5. Pogoji za uspešno delovanje v podjetju 

 

Če želimo ustvarjati ugodno klimo v podjetju, k temu pripomore tudi odgovornost zaposlenih 

samih. »Ljudje, ki opravljajo delovne naloge na delovnem mestu, prevzemajo odgovornost za 

normalno, predpisano ali celo boljšo izvedbo. S tem postanejo odgovorni za učinkovitost 

svojega dela, za smotrno ravnanje z delovnimi sredstvi in z delovnimi predmeti. Pretežno 

usklajevalna delovna mesta pa prevzemajo tudi odgovornost za delo podrejenih delavcev.« 

(Rozman 2000, str. 11)  
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Za učinkovito delovanje, zagotavljanje smotrnosti in za zadovoljstvo zaposlenih morajo 

biti v organizaciji uspešno uporabljeni naslednji kazalci: 

 vodilni morajo skrbeti za podrejene, vključeno mora biti tudi sodelovanje med njimi, 

 prakticirati morajo timsko delo in ustvarjati morajo lojalnost v skupini, 

 med vodilnimi in podrejenimi morata biti vzpostavljena učinkovita komunikacija in 

zaupanje, 

 informacije in odločitev morajo biti v povezavi, 

 zaposleni morajo imeti iste oziroma vsaj podobne vrednote, 

 komunikacije v podjetju ne smejo imeti večjih motenj, 

 vsi zaposleni morajo delovati za doseganje skupnih ciljev, 

 nagrajuje se lahko le zaposlene, ki so pripomogli k  boljšim učinkom, rasti in boljšemu 

delu, 

 nastale konflikte je nujno sproti razreševati. (Rozman, 2000) 

V tistem podjetju, kjer smo priča takim odnosom, lahko nedvomno sklepamo, da je tudi 

organizacijska klima v tem podjetju ugodna in zaželena. 

V današnjem času bodo morali vodilni in drugi zaposleni imeti naslednje štiri lastnosti, da 

bodo lahko učinkovito in uspešno funkcionirali med seboj ter opravljali svoje delo: 

 Prilagodljivost: spremembe so danes v podjetjih normalen pojav, zato morajo biti 

zaposleni  nanje vedno pripravljeni, biti pa morajo tudi pripravljeni, da pravilno 

ukrepajo ter se nanje pravilno odzovejo.  

 Izobraženost: vsi zaposleni morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje, 

kako naj se ravnajo v določenih okoliščinah, predvsem pri reševanju konfliktov. 

 Ustvarjalnost: zaželeno je, da so vsi zaposleni ustvarjalni, saj lahko na ta način 

izboljšajo svojo naravo dela, pridejo lahko do unikatnih idej itd. 
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 Medsebojna učinkovitost: tega se morajo zavedati vsi v podjetju. Zaposleni 

potrebujejo drug drugega. Vodja mora izbrati pravilen način svojega delovanja, 

podrejeni pa ga morajo spoštovati. Samo na ta način imajo lahko dobre medsebojne 

odnose. (Treven, 2001) 

Navedene lastnosti morajo vsi zaposleni upoštevati pri svojem vsakodnevnem delovanju. 

Namreč, če hočemo ohranjati medsebojno sodelovanje in podporo, morajo zaposleni nenehno 

graditi na tem, tako z vidika komunikacije, spoštovanja, razumevanja in podpiranja drug 

drugega.  

Za uspešno delovanje zaposlenih v podjetju so nedvomno pomembni tudi njihovo znanje, 

mišljenje in motivacija.  

Človek se uči celo svoje življenje in nihče se ne more prav vsega naučiti in tudi znati. »Znanje 

je posledica učenja, ki ga ne srečujemo samo v šolah, ampak tudi v podjetjih. Učimo se vedno 

in povsod zato, da bi obvladovali spreminjajoče se okolje.« (Možina in Lipičnik 1993, str. 22) 

Mišljenje je človekova lastnost, ki bi morala biti uporabljena nenehno v življenju 

posameznikov. »Mišljenje je odkrivanje novih odnosov med izkušnjami.« (Lipičnik in 

Možina 1993, str. 29) Človek se na določeno delo odpravi zaradi različnih razlogov oziroma 

vsakega od njih žene določena motivacija. »Niti ene same človekove dejavnosti pa tudi ne 

dela, nikoli ne spodbuja samo en dejavnik, ampak so ti zelo zapleteni, poznani in nepoznani.« 

(Lipičnik in Možina 1993, str. 40)   

 

2.3. Medosebni odnosi 

 

Ljudje potrebujemo za popolno življenje drug drugega. Posameznik se ne more popolno 

udejaniti v svojem življenju brez bližine drugega, posameznik potrebuje medosebne odnose.      

»Medosebni odnosi so temeljnega pomena za razvoj osebnosti, tako v emocionalnem, 

socialnem kot tudi intelektualnem smislu.« (Anthropos.si, 24. maj 2012) Z dobrimi 

medosebnimi odnosi lahko v življenju skupaj z drugimi doživimo in dosežemo nepopisne 

radosti tega življenja, lahko odkrijemo veliko novega, zelo veliko se lahko naučimo, ko nam 

je hudo, se zavedamo, da imamo podporo nekoga, ki nam je blizu itd. Enako posamezniki 

doživljajo v podjetju, v katerem so zaposleni.  



 

20 

 

Ljudje so seveda socialna bitja in posledično temu nenehno vstopajo v odnose. Tako vstopajo 

tudi v delovne odnose. »S funkcijo delovnih odnosov se v organizaciji opredeli vloga, ki jo 

imajo managerji in drugi zaposleni na delovnem mestu.« (Treven 2001, str. 248) Če želijo 

osebe na svojem delovnem mestu ustvarjati ugodno oziroma zaželeno klimo, morajo 

nedvomno ustvarjati pozitivne medsebojne odnose. Oseba, ki je tega sposobna, je osebnostno 

in čustveno zrela, je empatična in pripravljena na sodelovanje. »Delovni odnosi so glavni vir 

zadovoljstva z delom in torej tudi pomemben vir osebnega zadovoljstva.« (Ule 2009, str. 343) 

Medosebni odnosi v podjetjih so pomembni za: 

 izpolnjevanje delovnih in poslovnih nalog, kar pomeni doseganje zastavljenih ciljev, 

 ustvarjanje in razvoj etike in morale, predvsem delovne morale, 

 humanizacijo človeka in njegovega dela. (Možina, 1992) 

 

2.3.1. Definicija medosebnih odnosov 

 

Zaposleni z medsebojnimi odnosi osmišljajo svoje delo. Po pregledu strokovne literature 

lahko govorimo o medosebnih odnosih skozi naslednje definicije: 

Medosebni odnosi so eden izmed osnovnih pojavov v vsaki organizaciji. »Izvirajo iz našega 

dela, ker komuniciramo z ljudmi, naših navad in karakteristik in iz tega, ker nismo povsem 

enaki z drugimi.« (Možina 1992, str. 201) »Medosebni odnosi so odnosi med dvema ali več 

osebami, za katere je značilna močna in raznolika soodvisnost, ki traja dlje časa.« (Ule 2009, 

str. 316) »Medosebni odnosi so odnosi posameznika do posameznika, posameznika do 

skupine in obratno, skupine do skupine ter posameznika do samega sebe. Ko govorimo o 

medosebnih odnosih znotraj organizacije, posebej poudarjamo vlogo vodstva, kot tiste 

sestavine delovne organizacije, ki ima na vsebinske in odnosne vidike posebej pomemben 

vpliv.« (Ivančič 2007, str. 475) 

Medsebojni odnosi imajo velik vpliv na zadovoljstvo zaposlenih. Dobri medosebni odnosi so 

posledica primernega komuniciranja v podjetju, uspešnega in konstruktivnega reševanja 

konfliktov, spoštovanja med sodelavci ter medsebojne pomoči. Slabi medosebni odnosi 
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negativno vplivajo na zadovoljstvo, saj so posledica nerešenih konfliktov, nezaupanja, 

nespoštovanja ter slabega načina vodenja. Slabi medosebni odnosi v podjetjih lahko 

»spodkopljejo temelje naše demokratične in humanistične morale in medsebojno solidarnost 

vseh delovnih ljudi.« (Možina 1992, str. 201) V primeru dobrih medosebnih odnosov smo v 

podjetju priča visoki stopnji integracije in nizki stopnji fluktuacije.  

 

2.3.2. Nastajanje medosebnih odnosov 

 

Pri razvoju oziroma nastajanju odnosov »gre za to, da svoja življenja povezujemo z življenji 

bližnjih oseb, gre torej za povezanost življenj. « (Giddens v Ule 2009, str. 317) O nastajanju 

medosebnih odnosov lahko govorimo, ko sta dve osebi v interakciji.  

Medosebni odnosi v podjetjih nastajajo predvsem na dva načina, in sicer na institucionalni in 

spontan način.  

Institucionalni način: je temeljni način za oblikovanje odnosov med ljudmi. Zaposleni v 

podjetjih vzpostavljajo medosebne odnose z izvajanjem delovnih in poslovnih nalog, ki so 

določene v skladu z zakonsko regulativo. Zaposleni imajo v svojih delovnih odnosih pravice, 

dolžnosti in odgovornosti, ki jih morajo spoštovati pri delu. (Možina, 1992) 

Spontan način: medosebni odnosi lahko nastajajo na tako imenovan neformalen način, npr. 

ko se zaposleni med seboj družijo med odmorom ali pa ko se med delom pogovarjajo o raznih 

osebnih problemih. Ti odnosi imajo vzrok za nastanek v osebnih vprašanjih in problemih 

posameznikov. Pri tem je zelo pomembna komunikacija, saj se na njen način razvijajo 

pripadajoči spontani odnosi. (Možina, 1992) 

Odnos se razvije s pomočjo določenih faz, to so izbira, pogajanje, sporazum, zavezanost in 

institucionalizacija. (Ule, 2009)  

Odnosi so lahko dobri, to pomeni, da se posamezniki med seboj razumejo, podpirajo, 

spoštujejo in si pomagajo, lahko pa so ti odnosi slabe narave. V takih odnosih ni prijetno 

delati, ljudje niso zadovoljni, ni medsebojne pomoči in sodelovanja. Ti nastali odnosi, ne 

glede na to, ali nastanejo na institucionalen ali spontan način, se delijo na: 
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Odnose sodelovanja: so odnosi, v katerih ne prihaja do pomembnejših in pogostih konfliktov 

med zaposlenimi. Taki odnosi izražajo sodelovanje in ustvarjajo nemoteno opravljanje drugih 

nalog. V takih odnosih prihaja do spoštovanja človekove osebnosti, medsebojne pomoči 

zaposlenih, razumevanje drug drugega itd. (Možina, 1992) 

Konfliktne odnose: so odnosi, ki ustvarjajo slabe medosebne odnose, saj vsebujejo negativne 

komponente. Taki odnosi povzročajo težave v interakcijah in komunikacijah med subjekti 

delovnega okolja. (Možina, 1992) 

V tem kontekstu moramo poudariti, da so za nastanek ali odnosov sodelovanja ali konfliktnih 

odnosov odgovorni predvsem zaposleni sami. Od njih samih oziroma njihovih osebnostnih 

lastnosti, stopnje prilagajanja, načinov komuniciranja in stopnje nudenja medsebojne pomoči 

je odvisno, kakšni odnosi se bodo razvili med njimi. Seveda ima tukaj pomembno vlogo tudi 

vodja, njegov način vodenja in njegove osebnostne lastnosti, vendar so v prvi vrsti sami 

zaposleni tisti, ki morajo prevzeti pobudo za ustvarjanje dobrih medosebnih odnosov in 

posledično dobre organizacijske klime.  

Zaposleni se pri ohranjanju odnosa oklepajo predvsem rutine, vendar je za dobre medosebne 

odnose treba nenehno delati na njih. Za vzdrževanje odnosa sta predvsem bistvenega pomena 

okrepitev odnosa oziroma vzpostavitev temeljnega zaupanja v odnosu. (Ule, 2009) 

 

2.3.3. Temeljne značilnosti medosebnih odnosov 

 

Značilnosti medosebnih odnosov med ljudmi: 

 Priznavanje različnosti: zaposleni se morajo zavedati, da smo si ljudje različni, in to 

morajo tudi spoštovati. Vsak zaposlen mora imeti pravico do izražanja lastnega 

mišljenja, do specifičnega angažiranja in svojevrstnega prispevka k razvoju 

organizacije. Drugim je treba dovoliti, da se s čim ne strinja, da misli drugače, da pove 

svoje mnenje.  

 Vzajemnost odnosov: kar pomeni aktivna obojestranost v odnosih. Doseže se jo v 

dialogu, kar pomeni, da se obojestransko zanimamo za podrobnosti in reagiramo, 

poslušamo in govorimo, predlagamo in sprejemamo predloge, se dogovarjamo, 
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kontroliramo in sprejemamo kontrolo. Če v podjetju uporabljajo dialog, s tem gradijo 

na dobrih medosebnih odnosih, saj na ta način obojestransko sodelujejo.   

 Omogočanje osebnega izražanja: osebno izražanje je pravica vsakega zaposlenega 

pri ustvarjanju novih odnosov, saj je na ta način izražena tudi individualnost 

posameznika. Zaposleni si želijo, da bi bili v podjetju videni in slišani. 

 Dajanje in sprejemanje povratnih informacij: povratna informacija nam omogoča 

ohranjanje resničnega stika med ljudmi, kar omogoča tudi ohranjanje dobrih 

medosebnih odnosov. Povratna informacija je pomembna, saj na ta način izvemo, kaj 

si drugi mislijo o nas ter našem delu, in drugi lahko izvedo, kaj si mi mislimo o njih in 

njihovem delu.  

 Priznavanje nasprotij: v podjetju, kjer govorijo o popolni harmoniji, je v večini 

primerov to samo lažna harmonija in izogibanje konfliktom. Konflikti sporočajo, da 

ljudje delajo in ustvarjajo ter se pri tem srečajo tudi z nasprotnimi mnenji, zato je zelo 

pomembno, da je podjetje odprto za zdrave konflikte.   

 Priznavanje podobnosti in različnosti v odnosih: zaposleni so si različni med seboj, 

vendar v nekaterih lastnostih tudi podobni. S tem, ko ima vsak svoje določene 

lastnosti, lahko s skupnim sodelovanjem ustvarijo nekaj več, saj gre pravzaprav za 

doponjevanje v medsebojnih aktivnostih in medsebojnih stikih. 

 Preprečevanje dvopomenske situacije: pomembno je, da se mišljenje zaposlenih 

ujema z njihovim vedenjem in da stališča zaposlenih, s katerimi komunicirajo, 

ustrezajo tistemu, kar sporočajo. Jasno izražanje ustvarja iskrene odnose, kar pozitivno 

vpliva na oblikovanje vzdušja. 

 Odsotnost kakršnega koli vsiljevanja: zaposleni si med seboj ne smejo vsiljevati 

mnenja, dopušati morajo izražanje različnih mnenj in prakticirati dogovarjanje, s 

čimer omogočajo dobre medosebne odnose. 

 Odsotnost nehotene ali nevrotične zlorabe drugega: nevrotična zloraba drugega 

pomeni izkoriščanje drugega, da opravi naloge, ki jih ta oseba sama noče narediti. 

Sem sodijo tudi večni iskalci napak, ki nenehno iščejo dlako v jajcu in imajo največ 

dela s tem, ko se ukvarjajo z drugimi ljudmi. (Možina, 1992)  
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2.3.4. Sodelovanje z ljudmi 

 

V delu smo se že večkrat srečali z določenimi pojmi, ki ustvarjajo dobro sodelovanje med 

ljudmi. »Čim ožje je sodelovanje med delavci, tem ugodnejša so medosebna čustva.« 

(Trstenjak 1979, str. 238) Za dobre medosebne odnose in uspešno sodelovanje z drugimi 

zaposlenimi na delovnem mestu se je treba zavedati še naslednjih dejavnikov.  

Če želimo imeti v podjetju zaposlene, ki se med seboj razumejo, podpirajo in spoštujejo, se 

morajo zaposleni zavedati medsebojne soodvisnosti. »Medsebojna soodvisnost je povezava 

med integriranimi posamezniki v kohezivno skupino.« (Možina 1992, str. 149) 

Temeljna značilnost odnosov je soodvisnost. Soodvisnost »je oblika komuniciranja, pri kateri 

vsa dajanja ene osebe vplivajo na dajanje druge osebe.« (Ule 2009, str. 321) V tem sklopu 

omenimo še vzajemnost. »Vzajemnost pomeni veliko soodvisnost, pri čemer ljudje enako 

sodelujejo pri oblikovanju odnosa, dajanju čustvenih in mentalnih podpor, samoodprtosti in 

zaupanju.« (Ule 2009, str. 321) 

Za uspešne medsebojne odnose je pomemben tudi element enakopravnost. Zaposleni, ki 

delajo skupaj ali pa tudi med drugimi člani določenih skupin, morajo imeti občutek 

enakopravnosti. Poleg enakopravnosti mora vladati med člani skupine tudi visoka stopnja 

kvalitete, kot so odprtost, celovitost, dinamičnost, decentralizacija, dogovor, sinteza, 

spodbujanje in humanizacija. (Možina, 1990) 

Pomembna komponenta pri ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov je tudi medsebojna 

pomoč. Zaposleni si morajo med seboj pomagati. »Pomoč, ki si jo zaposleni pri delu 

izkazujejo, je izraz medsebojnih simpatij in zavesti skupnih interesov širšega koletiva.« 

(Derganc 1963, str. 111) 

Pri sodelovanju z ljudmi je zelo pomemben dejavnik komuniciranje. Zaposleni z 

učinkovitim, odprtim in dvosmernim komuniciranjem lahko uspešno sodelujejo. Poleg tega je 

zelo pomembno, da so zaposleni pripravljeni poslušati sodelavca in da mu ne vsiljujejo 

svojega mnenja.  

Empatija je pomemben dejavnik v medsebojnih odnosih. Po Golemanu se empatija nanaša 

na dovzetnost posameznika za občutke drugih, njihove potrebe in skrbi. »Opredeliti jo je 
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mogoče tudi kot sposobnost človeka, da se “postavi” na mesto drugega in vidi svet okoli sebe 

z drugega zornega kota.« (Treven 2001, str. 117)  

 

2.3.5. Vrste odnosov pri delu 

 

Zaposleni na svojem delovnem mestu oblikujejo različne odnose oziroma so v različnih 

medsebojnih odnosih. Najbolj pogosti odnosi, katere oblikuje kolektiv, ko poskuša uresničiti 

zadane naloge, so naslednji: 

 Sodelovanje ali kooperacija: taka vrsta odnosa nastaja takrat, ko poskušajo člani 

kolektiva z medsebojno pomočjo doseči skupni cilj. 

 Tekmovanje ali kompeticija: je stanje, pri katerem si zaposleni želijo doseči isti cilj. 

Tekmovanje uspešno učinkuje na večjo delavnost, v kolikor ne gre za nezdravo 

konkurenco.   

 Nadvladje ali dominacija: je stanje posameznika ali skupine v podjetju, kateri imajo 

določene pristojnosti in posledično večje odgovornosti. 

 Podrejenost ali submisija: gre za stanje posameznikov ali skupine, kateri morajo 

slediti navodilom nadrejenih.  (Lipičnik in Možina, 1993) 

 

LASTNOSTI ČLANOV V POVEZAVI Z ODNOSI PRI DELU 

Večkrat smo že omenili, da so posamezniki različne osebnosti in posledično imajo različne 

osebnostne lastnosti, vendar morajo dosegati za uspešne medosebne odnose pri delu naslednje 

lastnosti, saj so lahko le z njihovim uresničevanjem priča pozitivnim odnosom pri delu:  

 Ciljna usmerjenost: gre za lastnost, ali si posameznik prizadeva doseči določene 

cilje. 

 Sposobnost komuniciranja: tukaj gre za njegovo sposobnost poslušanja, izražanja 

itd. 
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 Sposobnost integracije: pri tej lastnosti se odražajo njegovi odnosi v povezavi z 

drugimi ljudmi: ali je individualist, ali se razume s sodelavci, ali je družaben itd. 

 Sprejemanje odgovornosti: pri tem gre za način, kako sprejme in uresničuje svoje 

odgovornosti: kako gleda na odgovornost, kako velika je pripravljenost na 

prevzemanje odgovornosti itd. 

 Pridnost in energija: pri teh lastnostih se odraža stopnja pripravljenosti za delo (tudi 

v prostem času), zakaj si želi delovati v podjetju, kakšne obveznosti je do sedaj 

sprejemal itd. 

 Lojalnost in pokončnost: pri tem gre za način, kako se zaposleni izraža o svojem 

dosedanjem nadrejenem, ali izdaja poslovne skrivnosti itd. 

 Psihična obremenitev: v sklopu teh lastnosti je mišljeno predvsem vprašanje, kako 

rešuje večje probleme, kako se odziva na kritiko, kako sprejema poraze itd. (Rozman 

in drugi, 1993) 

 

2.3.6. Konflikti v skupini oziroma podjetju 

 

V sklopu skupine oziroma zaposlenih v podjetju pa moramo poudariti, da v njem lahko 

nastanejo tudi konflikti. Če se posamezniki v skupini ali pa v podjetju med seboj ne razumejo, 

se ne spoštujejo, si ne zaupanjo, ne učinkovito komunicirajo in sproti rešujejo nastale težave, 

nastane v takem podjetju velik problem tako z vidika medsebojnega sodelovanja in 

posledično učinkovitosti oziroma uspešnosti kot tudi z vidika negativne oziroma nezaželene 

klime.  

»Konflikt je socialno razmerje med dvema ali več strankami, ki so med seboj odvisne, 

poskušajo s pritiskom uresničiti medsebojno nasprotujoča si dejanja in se pri tem svojega 

početja zavedajo.« (Rosenstiel v Rozman in drugi 1993, str. 219)  

Konflikt je posledica želje po zadovoljitvi potreb, pričakovanj in interesov različnih  

posameznikov in najdemo ga povsod, kjer sta vsaj dve osebi. Takrat so konflikti neizogibni, 

ampak včasih je dovolj za njegov nastanek samo ena oseba – pogosto namreč nastane konflikt 
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kot nesporazum v osebi sami. Vsak konflikt prinaša s seboj tudi posledice, ki jih udeleženci 

občutijo kot neprijetnost, nelagodje, stisko, nesporazum itd. (Lipičnik, 1998) 

Taki konflikti povzročajo v  podjetju negativne pojave, kot so: 

 komuniciranje, ki vključuje razne motnje, kar povzroča nezadovoljstvo in 

neorganizacijo med vsemi zaposlenimi v podjetju, 

 težje usklajevanje in izpolnjevanje delovnih nalog, 

 delovna uspešnost se zmanjša, 

 medosebni odnosi med zaposlenimi niso več dobri, 

 odsotnost zaposlenih z dela se poveča,  

 odsotnost medsebojne pomoči in zmanjšanje razumevanja med zaposlenimi. (Možina, 

1992) 

Konfliktni odnosi s sodelavci najpogosteje nastanejo zaradi kršenja neformalnih pravil. 

Sodelavci potrebujejo v izogib nepotrebnim konfliktom nekaj socialnih spretnosti, na primer 

pri izkazovanju sodelovanja, razumevanja, upoštevanja interesov drugih itd. (Ule, 2009) 

Konflikti imajo lahko tudi pozitivne posledice. Pozitivne posledice konfliktov bi lahko 

opredelili kot večjo učinkovitost zaposlenih in večjo povezanost zaposlenih. (Rozman in 

drugi, 1993)  

Lipičnik navaja naslednje pozitivne lastnosti, na katere bi lahko gledali kot na priložnosti za 

izboljšanje prihodnosti:  
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Slika 2.2: Pozitivne lastnosti klime 

 

Vir: Lipičnik (1998, str. 264). 

Da bi dosegli zadovoljstvo in uresničitev interesov vseh zaposlenih, morajo biti v podjetju vsi 

lojalni do interesov drugih članov, biti morajo strpni in spoštljivi do drugače mislečih 

sodelavcev. Zaposleni so prisiljeni k obravnavanju posameznih odklonov članov kolektiva, 

kar predstavlja izvor kreativnega izboljšanja pri reševanju konfliktov. (Možina, 1992) 

 

REŠEVANJE KONFLIKTOV 

Če se v podjetju srečamo s konfliktnimi situacijami, jih moramo reševati sproti, saj bo le na ta 

način lahko podjetje uspešno funkcioniralo, poleg tega pa zaposleni ne bodo delali v napetem 

ozračju, kar nedvomno vpliva na njihovo produktivnost pri delu. Za reševanje konfliktov se 

lahko uporablja več pristopov, in sicer zaposleni se jim lahko popolnoma izognejo, lahko jih 

rešujejo, lahko se dogovarjajo ali pa sklepajo kompromise.  

Rozman in drugi govorijo o dveh pristopih k reševanju konfliktov: 

 Reševanje konfliktov s pomočjo razrešitve ali resolucije: vpleteni v konflikt se 

poslužujejo naslednjih načinov za njegovo razrešitev: soočanje (preko analiziranja 

konflikta se poišče rešitev), avtoritativno razsojanje (vodja obeh sprtih strani sprejme 

razsodbo), zamenjave članov skupin ali posameznikov ter organizacijske spremembe. 
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 Reševanje konfliktov s pomočjo stimulacije: pristopi, ki se uporabljajo, so 

komuniciranje (gre za usmerjanje informacij v formalne komunikacijske tokove 

podjetja), pomiritev (izpostavljanje skupnih vezi) in osredotočenost na skupni 

problem. (Rozman in drugi, 1993) 

Pri reševanju konfliktov morajo udeleženci konflikta najprej sprejeti nastali problem ali 

konflikt. Če ga želijo reševati, morajo biti najprej vsi pripravljeni na njegovo rešitev, to pa 

vključuje kulturno pogovarjanje in dogovarjanje, biti morajo pripravljeni na spremembe, ki 

jih uspešno rešen konflikt prinese s seboj. 

Pomembno vlogo pri reševanju nastalih konfliktov v podjetju ima nedvomno vodja, saj je 

njegova delovna dolžnost, da konflikte takoj opazi in prvi prevzame pobudo za njihovo 

konstruktivno reševanje. Pri reševanju konfliktov z vidika vodje gre za to, koliko iniciative 

ima vodja pri predlaganju rešitev in kako se s temi problemi odločno spopada. (Kavčič, 1991) 

»Pomembno je tudi, da konfliktov ne rešujemo, kadar smo pod hudim stresom, ampak da 

skušamo najprej urediti svoja čustva in da se s konflikti soočamo, ko smo zbrani in imamo 

jasne misli.« (Ule 2009, str. 382) 

 

2.3.7. Reševanje slabih medosebnih odnosov 

 

V podjetjih, ne glede na ves vložen trud za vzpostavitev in ohranjanje dobrih medosebnih 

odnosov tako s strani zaposlenih kot tudi s strani vodilnih, imamo lahko slabe medosebne 

odnose. Njihov vzrok za nastanek lahko izvira iz številnih dejavnikov od osebnosti 

posameznih zaposlenih, ki se ne uspejo ali ne želijo prilagoditi, od načina vodenja vodilne 

osebe, ki razdira odnose v podjetju, od same narave dela itd. 

Če želimo razrešiti slabe medosebne odnose, se moramo zavedati, da je pri njihovem 

reševanju zelo pomemben način, kako jih rešujemo. Zato je treba upoštevati naslednja 

načela: 

 vsi zaposleni v podjetju morajo biti seznanjeni s tem, kar se od njih pričakuje, z 

njihovimi nalogami, pravicami, dolžnostmi, 
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 če zaposleni dobro opravljajo svoje delo in če si posledično zaslužijo nagrado, je 

pošteno, da nagrado ali priznanje tudi prejmejo, 

 ker se v podjetju nenehno odvijajo spremembe, je vse zaposlene treba vnaprej 

obvestiti o teh spremembah, saj bodo vplivale na njih in njihovo delo, 

 vsak zaposlen ima svoje interese in sposobnosti. Za posameznika je najbolje, če se te 

sposobnosti in interese izkoristi v korist podjetja in zaposlenega samega, 

 zelo je pomembno, da se v podjetju igra na odprte karte oziroma da se pred 

zaposlenimi ne skriva realnega stanja v podjetju. (Možina, 1992) 

 

2.4. Komuniciranje 

 

Sodobno poslanstvo predstavlja predvsem delo z ljudmi in je zato zelo pomembna 

medsebojna komunikacija. Želene rezultate se lahko doseže samo z uspešno komunikacijo 

med vodilnimi in ostalimi zaposlenimi, kar pomeni, da morajo zaposleni dobiti čim več 

informacij, kot je to le mogoče. Poleg tega morajo tudi zaposleni podati svoje informacije in 

mnenje vodilnim, ki morajo biti za to odprti. (Mayer, 2001) »Delovna komunikacija kot odprt 

sistem se kaže kot odprtost informacije.« (Trstenjak 1979, str. 241) 

 

2.4.1. Opredelitev pojma komuniciranje 

 

V strokovni literaturi najdemo naslednje definicije komuniciranja oziroma komunikacije: 

»Beseda komuniciranje je postala že prav vsakdanja in jo pogosto uporabljamo. Izhaja iz 

latinske besede (communicare) in pomeni občevati, posvetovati se, razpravljati, vprašati za 

svet.« (Lipičnik in Možina 1993, str. 82) »S komuniciranjem razumemo prenašanje sporočil 

med oddajniki in sprejemniki po komunikacijskem kanalu.« (Rozman in drugi 1993, str. 227) 

»Komunikacijo lahko opredelimo kot proces prenašanja misli ali idej od ene osebe k drugi.« 

(Treven 2001, str. 194) Komuniciranje je »dvosmerno informiranje med oddajnikom in 
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sprejemnikom informacij, ki se tako izmenjujeta v funkciji oddajnika in sprejemnika.« 

(Kavčič 1991, str. 300) »Komuniciranje v organizaciji obsega vse pojave, v katerih se 

razpošiljajo ali izmenjujejo informacije.« (Možina 1992, str. 85) »Komuniciranje je 

dinamičen interakcijski proces, ki sloni na skupnem socialnem znanju vseh vpletenih v 

komunikacijski proces.« (Ule 2009, str. 15) »Komuniciranje je nosilec vseh socialnih 

dogajanj.« (Lipičnik 2002, str. 178) 

Bistvo komuniciranja pa je sporazumevanje. Sporazumevanje je mogoče le, če se pošiljatelj in 

prejemnik razumeta. Učinkovita komunikacija je tista, pri kateri prejemnik interpretira 

sporočilo od pošiljatelja tako, kot je le-ta nameraval. (Anthropos.si, 24. maj 2012) 

Na uspešno komuniciranje vplivajo predvsem: 

 skupina ali posameznik, ki sodelujejo v komuniciranju, in njune značilnosti, 

 medosebni odnosi in razpoloženje zaposlenih, 

 vsebina dela, ki je lahko težje ali lažje razumljiva,  

 pripravljenost ali nepripravljenost zaposlenih za sprejemanje sporočil, 

 metode in tehnike ter načini in poti, ki se uporabljajo za komuniciranje, 

 drugi vplivi, med katere štejemo okolje, spremembe, čas itd. (Lipičnik in Možina, 

1993) 

 

2.4.2. Proces komuniciranja 

 

Z vsakim pošiljanjem in prejemanjem informacij komuniciramo. »Komunikacijski proces v 

organizaciji obsega številne elemente, ki skupaj zagotavljajo pretok infomacij od vira do 

uporabnika.« (Kavčič 1991, str. 306) Za proces komuniciranja so potrebni pošiljatelj, samo 

sporočilo in prejemnik tega sporočila. Pošiljatelj je oseba, ki sporočilo kodira in ga pošlje 

naprej. Sporočilo do prejemnika poteka po določenem kanalu. To sporočilo mora biti jasno in 

razumljivo, imeti mora tudi namen in cilj. Prejemnik pa je oseba, ki sporočilo prejme in ga 

dekodira. 
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Slika 2.3: Proces komuniciranja 

 

Vir: Lipičnik in Možina (1993, str. 83). 

 

»Če je prejemnik sporočilo razumel in je njegovo razumevanje enako, kot misli pošiljatelj, je 

komunikacija uspela.« (Treven 2001, str. 195) 

V tem kontesktu se lahko srečamo s pojmoma kognitivni konstrukti in kognitivni stili. 

»Kognitivni konstrukti so mentalni sistemi, ki nam pomagajo interpetirati sporočila, dogodke, 

situacije in oblikovati odgovor nanje.« (Ule 2009, str. 55) »Kognitivni stil pa je način, kako 

govorimo in delujemo, ko posredujemo sporočilo. Gre za komunikacijo, ki ni usmerjena le na 

posredovanje sporočil, temveč tudi na način posredovanja sporočil.« (Ule 2009, str. 61) 

V procesu komuniciranja zelo pogosto prihaja tudi do težav ali prekinitev oziroma motenj 

komuniciranja. Med motnje komuniciranja prištevamo vrsto dejavnikov, na primer hrup in 

okvaro naprave, po kateri teče komunikacija.   

Rozman in drugi navajajo še naslednje motnje v komuniciranju: 

 različnost sprejemnika in oddajnika (ista informacija ima lahko različen pomen za 

oddajnika in sprejemnika), 

 selektivna percepcija informacij (pomeni, da ljudje ne sprejemajo celotne informacije, 

če je v nasprotju z njihovim mnenjem), 

 semantika (komuniciranje je prenašanje informacij, kar je vezano na simbole. 

Oddajnik pričakuje, da sprejemnik razume enake izraze kot on, kar pa ne drži), 

 čustva (močna čustva vplivajo na komuniciranje oziroma otežkočajo učinkovito 

komuniciranje), 
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 filtriranje informacij (o filtriranju informacij govorimo, kadar oddajnik namenoma 

zadrži del informacij in s tem prikaže sprejemniku drugačno stanje), 

 prevelik obseg informacij (zahteva od sprejemnika, da izbere med vsemi danimi 

informacijami, pri tem pa se pomembne informacije lahko spregledajo), 

 časovna stiska (v časovni stiski je komuniciranje otežkočeno), 

 različnost sporočil (je v primerih, ko se sporočila ne ujemajo – ustno sporočilo se ne 

ujema z govorico telesa), 

 sposobnost poslušanja (nesposobnost poslušanja je najpogostejši vzrok za motnjo v 

komuniciranju). (Rozman in drugi, 1993) 

V procesu komuniciranja pride tudi do popačenja informacij, kar bi tudi lahko imenovali 

motnja v komuniciranju. »Informacijo označujemo za popačeno, če je v komunikacijskem 

procesu namerno ali nenamerno prišlo do spremembe njene prvotne sporočilnosti.« (Kavčič 

1991, str. 319) 

 

2.4.3. Potek komuniciranja 

 

Potek komunikacije je za uspešno delovanje podjetja zelo pomemben. Odvisen je od ureditve 

dela oziroma delovnih nalog, od izvajalcev, medsebojne povezanosti nalog, moči, vplivnosti 

in položaja posameznikov, medsebojnega zaupanja in odgovornosti ter drugih dejavnikov.  

(Lipičnik in Možina, 1993) 

V poteku komuniciranja pa lahko nastanejo tudi določeni problemi, ki predstavljajo ovire v 

komuniciranju, in sicer: 

 problem zaupanja: glede na to, da verbalne komunikacije potekajo s pomočjo ljudi, 

tu ne gre brez zaupanja, 

 problem kreiranja: pri tem gre za to, da je na primer lažje sprejeti določeno nalogo in 

nasvet od sodelavcev kot od nekoga, ki ti je nadrejen, 
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 problem dajanja priznanja: če človek ne dobi ustreznega občutka priznanja za dani 

prispevek, to zelo omejuje komuniciranje, 

 problem povezanosti struktur v organizaciji: če obstaja soglasje glede delovnih 

nalog, položaja, ugleda in drugih odnosov v podjetju, je sproščen potek komunikacij 

možen. (Lipičnik in Možina, 1993) 

Velikokrat pride v poteku komuniciranja do kritičnih trenutkov in takrat je pomembno, da 

se ljudje odraslo, zrelo in korektno pogovorijo med seboj, da rešijo napetosti oziroma 

konflikte in gredo naprej v dobrih odnosih. Zelo je pomembna uskladitev nasprotujočih si 

razmišljanj, mnenj in mišljenj.  

 

2.4.4. Načini komuniciranja 

 

Najpogostejši načini komuniciranja, katerim smo priča v podjetju, so ustno komuniciranje, 

pisno komuniciranje, nebesedno komuniciranje in elektronsko komuniciranje. 

Ustno komuniciranje: je najpogostejša oblika komuniciranja. Pri tej vrsti komuniciranja gre 

za pogovor dveh ali več oseb. Kot prednosti te vrste lahko navedemo hitrost sporočanja, 

natančnost sporočanja ter neposrednost sodelovanja med oddajnikom in sprejemnikom. 

Slabost tega komuniciranja pa je, ko poteka preko več oseb, saj se sporočilo v takem primeru 

pogosto skazi. 

Pisno komuniciranje: predstavljajo pisma, dopisi, pisna sporočila, časopisi itd. V primeru 

neustreznega komuniciranja je laže ugotoviti odgovornost zanj, saj je sporočilo zapisano. Kot 

slabost lahko navedemo večjo porabo časa in nezmožnost takojšnjega reagiranja.  

Nebesedno komuniciranje: gre za najpomembnejše komuniciranje, saj predstavlja največji 

del komuniciranja. V tem kontekstu osebe cel čas komunicirajo, in sicer prek govorice telesa, 

izraza obraza, načina vedenja, kretenj z rokami, prek intonacije glasu in načina oblačenja. Ta 

sporočila so neposredna, natančna in hitra.  

Elektronsko komuniciranje: je v podjetjih v razmahu predvsem v zadnjih letih in 

desetletjih. V tem sklopu lahko govorimo o računalniku, elektronskih poštah in podobno. 
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Taka vrsta komuniciranja ima svoje prednosti in slabosti. Je hitra, natančna in prenaša lahko 

velike množice informacij. So pa tudi draga, brezosebna ter pogosto brez povratnih 

informacij. (Rozman in drugi, 1993) Elektronsko komuniciranje ni primerno za uspešno 

komuniciranje predvsem v sklopu odnosnih in čustvenih problemov. (Ule, 2009) 

Slika 2.4: Načini komuniciranja 

 

Vir: Štefančič (2006, str. 19) 

Ustno komuniciranje, pisno komuniciranje in elektronsko komuniciranje lahko opredelimo z 

izrazom verbalno komuniciranje. »Najobsežnejši in najbolj izdelan sistem te vrste je govorni 

jezik. Govorni jezik je podlaga drugim, umetnim jezikovnim sistemom, na primer pisnemu 

jeziku.« (Ule 2009, str. 98) »Za prenos sporočil pri verbalnem komuniciranju se uporabljajo 

besede, kot sredstvo prenašanja sporočil pa jezik.« (Treven 2001, str. 197) 

Neverbalna komunikacija ne uporablja ne govorne niti ne pisne oblike komuniciranja, ampak 

se nanaša na uporabo kretenj, tona glasu in izrazov na obrazu. Velik pomen ima tudi stik z 

očmi govornika in poslušalca, dotiki med njima, prostorska razdalja med njima, drža telesa 

itd. (Treven, 2001) Neverbalna sporočila se uporablja za sporočanje osebnih občutenj, čustev 

in medosebnih odnosov. (Ule, 2009) 

Če bi se spraševali, kakšna pa je najučinkovitejša oblika komuniciranja, zelo verjetno ne bi 

prišli do enotnega odgovora. »Uspešne oblike komuniciranja in odločanja so odvisne od 

narave nalog, obstoječih situacij, navad in sposobnosti ljudi, internih in eksternih okoliščin, 

motenj in drugo.« (Mulder v Možina 1992, str. 88) 
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2.4.5. Lastnosti oziroma implikacije komuniciranja 

 

Tako kot ima vsaka stvar oziroma dejanje svoje lastnosti, jih ima tudi komuniciranje. Ne 

glede na način komuniciranja imajo na okolje, v katerem komunikacija poteka, ali pa na vrsto 

komunikacije vpliv vse naslednje lastnosti: 

 Veliko tega, za kar mislimo, da je stvarno, je produkt komuniciranja. Iz tega 

sledi, da s komuniciranjem konstruiramo svojo stvarnost. Ljudje, ki so imeli različne 

izkušnje komuniciranja, vidijo svet različno. To se kaže, ko opustimo lastno 

percepcijo in se postavimo na stališče drugega. 

 Komuniciranje ima moč nadzora nad našim mišljenjem in zunanjim vedenjem. 

To, kar ustvarimo s pomočjo našega komuniciranja, še naprej usmerja in nadzoruje 

naše vedenje.  

 Komuniciranje se vedno dogaja v družbenem kontekstu, ki postavlja splošna 

pravila in merila intersubjektivnega sveta. Pri ustvarjanju stvarnosti nismo 

popolnoma svobodni. Na komuniciranje vplivajo razni dejavniki, kot so dejavniki 

socialnega konteksta, v katerem živimo, ter vse situacijske, družbene, kulturne 

zakonitosti. 

 Komuniciranje zahteva sodelovanje. Temeljno pravilo, ki ga je treba upoštevati pri 

komuniciranju, je, da moramo upoštevati drugega oziroma moramo se prilagajati. 

(Ule, 2009) 

 

2.4.6. Pravila za uspešno komuniciranje 

 

V strokovni literaturi najdemo veliko pravil, ki opisujejo, kako je treba komunicirati. Pri tem 

je najpomembnejše to, da sogovornika spoštujemo, da ga poslušamo in se na povedano tudi 

odzovemo. Poleg tega sogovornik ne sme dobiti občutka manjvrednosti, ampak občutek 

razumevanja. Velikokrat je učinkovito tudi, če se vživimo v njegovo vlogo oziroma smo 

empatični.  
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Lipičnik navaja nekaj osnovnih pravil za uspešno komuniciranje, in sicer: 

 verjeti je treba, da delati v skupini pomeni skupno misliti, 

 treba se je izogibati ubijalskih fraz, kot so: to je narobe, to je nesmiselno itd., 

 treba je dobro poslušati, saj si vsak želi biti slišan, 

 prav je, da se svoje ideje žrtvuje v korist skupne rešitve, 

 svoja vprašanja in ideje morajo vsi utemeljiti, saj jih bodo na ta način drugi razumeli 

in laže sprejeli, 

 trmoglavost ubija vsako delo v skupini. (Lipičnik, 2002) 

 

2.5.  Vodenje v organizaciji 

 

2.5.1. Opredelitev pojmov vodja in vodenje 

 

»Managerji delajo stvari prav, vodje delajo prave stvari.« (Drucker v Lešnik, 2006) 

Gre za način, kako vplivati na ljudi, jih motivirati in usmerjati, da bi odlično opravili svoje 

delo. (Lipičnik in Možina, 1993) V tem kontekstu mora vodja organizirati delo in spremljati 

razvoj zaposlenih. Nedvomno je vodja dolžan zaznavati klimo v podjetju. 

»Dejavnost, ki jo navadno označujemo kot vodenje, upravljanje, poslovodenje, management, 

itd., je v organizaciji dejavnost tistih zaposlenih, ki niso neposredni oziroma končni izvajalci 

naloge.« (Kavčič 1991, str. 206) 

 »Vodenje pomeni osebni stik in vplivanje na posameznika ter skupine za doseganje skupnih 

ciljev.« (Rozman in drugi 1993, str. 131) »Vodenje je predvsem urejanje odnosov med 

ljudmi, ki delajo.« (Jurman 1981, str. 199) 

Vodilni delavec je oseba ali organ, ki ima vodilno vlogo oziroma pristojnosti za odločanje o 

pomembnih zadevah, oseba, ki ima pravico dajati navodila in kontrolirati delo podrejenih. 
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(Možina, 1990) Vodja predstavlja osebo, ki ima nadzor nad izpeljavo ciljev skupine, poleg 

tega ima tudi vpliv na njihovo ciljno usmerjeno vedenje. (Ovsenik in Ambrož, 2000) Vodilna 

oseba je nosilec moči in hkrati tudi izvajalec kontrole. (Ule, 2000) 

Vodstvo je tisti del podjetja, ki mora jasno nakazati zaposlenim, da je vsak posameznik za 

podjetje zelo pomemben, poleg tega si mora vodstvo prizadevati za izboljšanje stanja sistema 

in podobno. (Mihalič, 2007) 

Vodja se mora zavedati, da je vsak posamezni delavec član pripadajoče organizacije, in z njim 

mora delovati spoštljivo, mora ga poslušati, razumeti in obravnavati kot sposobnega človeka, 

kateri s svojimi idejami lahko pripomore k uspešnosti organizacije.  

Kot vemo, obstaja v današnjem času več vrst podjetij, od tehničnih pa do inovativnih, 

razvojnih podjetij in v vsaki organizaciji imamo več vrst ljudi, katerim je treba biti vodja. 

Kader v podjetju, ki je bolj izobražen oziroma opravlja ustvarjalno delo, je treba voditi 

drugače kot npr. delavce, ki opravljajo rutinsko, tehnično, avtomatsko delo. »Dobro 

izobražene, ustvarjalne ljudi z dinamičnimi delovnimi nalogami je dosti teže voditi, saj jim je 

treba postavljati cilje, jih motivirati in sproščati njihovo ustvarajalno energijo ter jih 

usposabljati.« (Možina 1990, str. 8) 

Pogoj za uspešno vodenje je seveda usposobljenost vodje, vendar mora imeti vodilna oseba 

tudi določene lastnosti, da lahko učinkovito funkcionira. 

Lastnosti vodij, ki so se pokazale za najstabilnejše: 

 sposobnost: kar vključuje pozornost, inteligentnost, originalnost, dobro presojanje, 

obvladanje komunikacije, 

 dosežki: predstavljajo študijski uspeh, znanje, 

 odgovornost: ki se odraža v zanesljivosti, iniciativnosti, vztrajnosti, samozaupanju,  

 participacija: ki predstavlja sodelovanje, aktivnost, prilagodljivost, humor, 

 status: odraža socioekonomski položaj, popularnost, 

 situacija: ki zahteva usposobljenost, mentalno raven, status, potrebe in interese 

vodenih itd. (Kavčič, 1991) 
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Iz tega lahko povzamemo, da vodja ne more biti samo tisti, ki se s tem rodi. »Vodenje se da v 

veliki meri naučiti, prirojene lastnosti pa so pri tem lahko v veliko pomoč.« (Možina 1992, 

str. 29) Kouzes in Posner ugotavljata, da vodeni od svojih vodij pričakujejo pravzaprav samo 

eno lastnost, in sicer prepričljivost. V tem primeru so zaposleni ponosni na svojo pripadnost 

podjetju, drugim ljudem pozitivno pripovedujejo o podjetju itd. (Možina, 1992) 

 

2.5.2. Vloge vodilnega delavca 

 

V vsakem podjetju imamo določen vodilni kader, ki ima različne vloge. »Osnovna  vloga 

vodstva je zagotoviti ustrezen delovni in odnosni kontekst tako za posameznike kot za 

skupine znotraj organizacije, ki bo udeleženim omogočal, da se bodo lahko tako 

profesionalno kot osebno razvijali in prispevali k uspešnejšemu uresničevanju ciljev 

organizacije.« (Ivančič 2007, str. 475) 

 

V sklopu tega poglavja moramo omeniti tudi naloge vodilnega delavca, med katere 

nedvomno sodijo usklajevanje celotnega dela, zaposlenih ter doseganje ciljev organizacije. V 

tem kontekstu moramo poudariti, da je naloga vodilnega delavca tudi vzdrževanje dobrih 

medsebojnih odnosov in organizacijske klime. Poleg tega mora imeti vodilni tudi pošten in 

spoštljiv odnos do podrejenih, saj bo na ta način priča boljšemu sodelovanju, opravljanju 

njihovih delovnih nalog in doseganju ciljev organizacije. 

Konkretne naloge vodenja so naslednje: 

 Načrtovanje: obsega določanje delovanja na podlagi predvidevanja prihodnosti, kar 

vključuje postavljanje ciljev poslovanja, oblikovanje poslovne politike itd. 

 Organiziranje: pomeni ciljno usmerjanje odnosov in povezav med sestavinami v 

organizaciji. Gre predvsem za oblikovanje organizacijskih načrtov, ki omogočajo 

doseganje zastavljenih ciljev.  

 Koordiniranje: je dejavnost, s katero vodja uravnava soodvisne aktivnosti več ljudi, 

organizacijskih enot ali organizacij.  
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 Nadziranje: tukaj gre za presojanje pravilnosti delovanja in odpravljanje 

nepravilnosti. Pri tem morajo obstajati kriteriji za presojanje pravilnosti.  

 Motiviranje: pri tem gre za spodbujanje delavcev z določenimi sredstvi, da bodo z 

zadovoljstvom opravili dane naloge.  

 Odgovornost: vodja s svojim položajem prevzame določene odgovornosti, ki jih mora 

izpolnjevati. S tem pa dobi tudi določene pristojnosti, da bo določene naloge lahko 

opravil. (Možina, 1990) 

Vodja mora biti človeški, se ne osredotočati le na formalne strukture in odnose v podjetju, 

ampak mora predvsem razumeti ljudi v tem podjetju. »Tisti, ki želijo doseči, da bi 

organizacija delovala kot kooperativni sistem, morajo posvetiti pozornost ljudem v 

organizaciji, njihovim osebnim problemom, željam in stopnji zadovoljstva.« (Možina 1992, 

str. 137) 

 

2.5.3. Načini in stili vodenja 

 

Način in stil vodenja vodilne osebe vplivata na same zaposlene, na njihovo zadovoljstvo in 

nenazadnje tudi na uspešno opravljeno delo in uspešno doseganje ciljev podjetja.  

V kontekstu vodenja najdemo dva pojma, in sicer stil vodenja in način vodenja. Pojma sta si 

na prvi pogled enaka, vendar temu ni tako. Obstaja razlika med načinom in stilom vodenja. 

Načini in stili vodenja zelo vplivajo na medsebojne odnose v podjetju. Ko govorimo o stilih in 

načinih vodenja, pa posredno govorimo o vodilnih osebah in njihovih osebnostih oziroma 

individualnih lastnostih. Te osebe so tiste, ki s svojim načinov in stilom organiziranja dela 

ustvarjajo vzdušje v podjetju oziroma oblikujejo organizacijsko klimo. »Vodilne osebnosti s 

svojim urejanjem odnosov med ljudmi po določenem sistemu vodenja sproščajo pri njih večje 

ali manjše zadovoljstvo z delom, sodelavci in z delovno organizacijo ter tako oblikujejo 

sistemu primerno socialno klimo.« (Jurman 1981, str. 204)  
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NAČINI VODENJA 

V vsakem podjetju najdemo več načinov vodenja, ki se jih poslužujejo vodilne osebe. 

Lipičnik navaja, da gre pri načinu vodenja predvsem za razvijanje ideje, kako je mogoče 

pripraviti ljudi do boljšega dela. (Lipičnik, 1998)  

Uveljavljeni načini vodenja: 

 Vodenje z izjemami: ta način vodenja vključuje dejstvo, da naj bi se vodja ne 

ukvarjal s podrobnostmi, ampak samo z izjemami. Sami naj bi se ukvarjali z 

dejavnostjo, samo če bi se pojavilo kaj posebenega, vse ostale naloge pa morajo 

prenesti na podrejene.  

 Vodenje s pravili: če prevladuje v podjetju ta način vodenja, je zanj značilno 

predvsem to, da se mora delavec na vsaki ravni sam odločati, kaj bo storil. Vodja pa 

mu mora določiti pravila, ki jih potrebuje pri odločanju.  

 Vodenje z motiviranjem: gre za način vodenja, ki za vpliv na človekovo vedenje 

izkorišča njegovo željo po uresničevanju samega sebe. Pri takem načinu vodenja se 

med vodji in delavci razvije poseben odnos, imenovan partnerstvo.  

 Vodenja s soudeležbo: ta način vodenja vključuje nujno sodelovanje sodelavcev pri 

vseh odločitvah, ki jih sprejemajo, še posebno pa pri ciljih, ki naj bi jih uresničevali.  

 Vodenje z delegiranjem: ključ pri tem načinu vodenja je v delegiranju odgovornosti. 

Sodelavci naj bi postali odgovorni za zaokrožena in samostojna delovna področja.  

 Vodenje s cilji: ta način vodenja je zelo znan in pogosto uporabljen v podjetjih. Gre 

za vodenje kot dejavnost, s pomočjo katere se določi cilje v organizaciji in nato 

usmerja člane organizacije k uspešnemu doseganju zastavljenih ciljev. (Lipičnik in  

Možina, 1993)  

Pojavi se vprašanje, kateri pa je najboljši način vodenja? Natančnega odgovora ni mogoče 

določiti, dejstvo pa je, da mora vodja podrejenim jasno določiti njihove delovne naloge in jih 

v primeru nejasnosti natančno razložiti. Vodja mora spremljati podrejene, nagrajevati tiste, ki 

si to resnično zaslužijo, in opozarjati tiste, ki se morajo bolj potruditi pri opravljanju 
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dolžnosti. Vodja mora imeti znanje in verjeti sam vase, da bo posledično lahko verjel in 

zaupal podrejenim.  

 

STILI VODENJA 

Tako kot najdemo več načinov vodenja, najdemo tudi več vrst stilov vodenja. »Za vodilne 

pomeni stil vodenja način, kako uresničujejo svoje vloge oziroma naloge.« (Kavčič 1991, str. 

218) »Vodstveni stil je konsistenten vzorec vedenja ljudi.« (Hersey in Blanchard v Možina 

1990, str. 48)  

Učinkoviti stili vodenja so naslednji: 

 Birokratski stil: predstavlja ugodno zvrst zadržanega vodstvenega stila. Lastnosti  

birokratskega vodje so natančnost, upoštevanje pravil in postopkov, vljudnost itd. 

 Razvijalski stil: predstavlja zvrst socialno usmerjenega vodstvenega stila. Značilnosti 

razvijalskega vodje so, da zna poslušati, razvija, spodbuja druge, vzdržuje 

komunikacijo itd. 

 Dobrohotni avtokratski stil: predstavlja ugodnejšo zvrst k nalogam usmerjenega 

vodstvenega stila. Lastnosti vodje, ki velja za dobrohotnega avtokrata, so odločnost, 

delavnost, zna končati začeto, izpolnjuje svoje obveznosti itd. 

 Izvrševalski stil: predstavlja najugodnejši združevalni – integracijski vodstveni stil. 

Lastnosti izvrševalca so, da prepričuje ljudi, naj se sami zavežejo za določene cilje, da 

spodbuja svoje sodelavce k večji učinkovitosti in usklajuje delo drugih. (Možina, 

1990) 

Ko se sprašujemo, kateri od stilov vodenja naj bi bil najustreznejši pri samem delu, naletimo 

na neenotno mnenje. Ni vprašanje, kateri stil vodenja je najboljši, ampak kateri je 

najučinkovitejši. (Možina, 1990) »Ni stila vodenja, ki bi bil najboljši ali najučinkovitejši v 

vsakem času, v vsaki kulturi, v vsaki situaciji itd.« (Kavčič 1991, str. 219) 
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2.5.4. Odnos vodja – zaposlen 

 

Naloga vodje je usklajevanje aktivnosti in dela zaposlenih, saj bi brez njih v podjetjih 

sčasoma prevladal kaos med zaposlenimi. Glede na to, da je naloga vodje, da doseže določene 

organizacijske cilje, se mora zavedati, da jih lahko doseže le s podrejenimi. V tem kontekstu 

mora z njimi ohranjati dobre medosebne odnose, saj ga bodo zaposleni le na ta način 

spoštovali in korektno opravljali svoje naloge. »Odnosi med ljudmi, torej med vodjem in 

delavcem, naj bi temeljili na spoštovanju dela, človeka, njegovega znanja in sposobnosti ter 

prispevka k doseganju skupnih ciljev organizacije in družbe.« (Možina 1990, str. 51) Prav 

tako pa morajo imeti tudi podrejeni spoštljiv odnos do svojega vodje.  

»Odnos vodja – zaposlen se nanaša na stopnjo, do katere lahko podrejeni dobro shajajo s 

svojim vodjo, so do njega prijateljski, z njim dobro sodelujejo in so z njim zadovoljni.« (Yukl 

v Kavčič 1991, str. 226) 

Pomembno je tudi, da je vodja odgovoren, zaupanja vreden, da se drži tistega, kar obljubi, da 

ni imun za probleme zaposlenih ter da se ne obnaša preveč birokratsko in vzvišeno, ampak da 

je oseba, na katero se zaposleni lahko obrnejo na pomoč. Zaupanja vreden je tisti vodja, ki 

naredi, kar obljubi, da so njegova dejanja skladna z besedami, da ima stališče o pomembnih 

zadevah ter da zaupa v druge. (Kavčič, 1991) Če se zaposleni srečajo z določenimi problemi, 

pri reševanju katerih jim lahko pomaga vodilna oseba, mora ta obvezno poslušati zaposlenega 

in mu na najboljši ter najkrajši možni način pomagati, da bo lahko uspešno nadaljeval svoje 

delo.  

Poleg tega pa mora imeti vodja tudi avtoriteto, saj drugače ne more izvajati svojih delovnih 

dolžnosti in sprememb v podjetju, vendar je od vsakega vodje odvisno, na kakšen način bo to 

svojo avtoriteto uveljavljal. »Avtoriteta nadrejenih je nekaj samoumevnega.« (Ovsenik in 

Ambrož 2000, str.160) Če se bo v podjetju obnašal kot diktator, bo to negativno vplivalo na 

njegov odnos s podrejenimi, če pa se bo z njimi pogovarjal, bil vljuden, jim izkazal 

spoštovanje, bo imel z njimi dobre odnose in priča bo tudi lojalnosti zaposlenih. 

Vodilna oseba mora vedno upoštevati mnenje zaposlenih, ne glede na to, ali se o določeni 

problematiki strinjajo ali pa imajo popolnoma drugačno mnenje. »Z ustreznim vodenjem 
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lahko pripravimo ljudi do tega, da bodo izkoriščali vse možnosti, ki jim jih ponuja 

organiziranost organizacije.« (Lipičnik 2002, str. 164) 

Glede na to, da mora vodja velikokrat uvajati spremembe v delovni program in jih 

zaposleni navadno zelo težko sprejmejo, je zelo priporočljivo, da ima vodilni z njimi pošten 

odnos, da jim natančno predstavi spremembe, ki se bodo v podjetju odvijale. »Vodja, ki ne 

uživa dovolj zaupanja v skupini, ne more vpeljati radikalnih sprememb.« (Ovsenik in Ambrož 

2000, str. 294) Zato je zelo pomembno, da vodja podrejene vključi v razpravo in upošteva 

njihovo mnenje, saj imajo lahko zaposleni odlične ideje, s katerimi bi lahko omilili 

spremembe ali pa jih izvedli na drugačen način. »Učinkoviti vodje uporabljajo participacijo 

pri odločanju in delegiranju. S tem dosežejo strinjanje in vpletenost podrejenih v nalogo.« 

(Možina 1990, str. 28) 

Vodilni delavec mora imeti dobre komunikacijske spretnosti in znati mora komunicirati s 

svojimi podrejenimi. V podjetju mora biti komunikacija odprta, kar pomeni, da vodstvo ne 

sme biti »nedotakljivo«, ampak mora biti pripravljeno na pogovor z vsemi podrejenimi.  

Vodja ima lahko zelo velik vpliv na oblikovanje organizacijske klime. »Morda 

najpomembnejši vpliv na oblikovanje socialne klime v organizaciji ima usklajenost vodenja. 

Urejenost povzroča ugodno socialno klimo in hkrati precejšnje zadovoljstvo.« (Jurman 1981, 

str. 205)  

Načela, ki jih morajo upoštevati tako vodilni kot podrejeni, če želijo imeti dobre 

medosebne odnose: 

 bolj kot kdo poudarja svojo avtoriteto, manj mu jo drugi priznavajo, 

 zaposleni si želijo, da bi vodilni uresničili podobo, ki jo imajo o svojih vodilnih, 

 vodilni mora poznati svoje podrejene, tako s službene kot tudi z osebne plati, 

 vodilni naj bi svoje delo opravljal čim bolj posredno, to pomeni preko svojih 

sodelavcev, 

 vodilni mora dobivati podporo pri svojih podrejenih, 

 vodilni mora dobivati potrebne informacije neposredno. (Možina, 1992) 
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2.6. Zadovoljstvo 

 

2.6.1. Opredelitev zadovoljstva pri delu 

 

»Zadovoljstvo pri delu so občutki in mnenja ljudi o delu, ki ga opravljajo. Ljudje so z delom 

lahko močno zadovoljni in ga ne bi radi menjali. Lahko pa so s sedanjim delom povsem 

nezadovoljni.« (Rozman 2000, str. 66)  

Zadovoljstvo zaposlenih pri delu je posledica izpolnitve ciljev, katere si je posameznik zadal, 

zadovoljitev njegovih potreb in interesov, dejstvo, da na delovnem mestu uživa dobre 

medosebne odnose, da je vodilna oseba človeška in uporablja učinkovit način vodenja ter 

vključuje zaposlene v odločitve in spremembe v podjetju. Pozitivno vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih tudi reševanje konfliktov.  

 

Lipičnik navaja povezavo med zadovoljstvom in motivacijo oziroma motivi. Zaposleni so 

praviloma zadovoljnejši, čim pomembnejši je izpolnjen motiv za tistega, ki ga doživlja. 

(Lipičnik, 1998) 

 

S tem, ko govorimo o zadovoljstvu z delom, razpravljamo o različnih vidikih dela, kot so 

varnost zaposlitve, višina plače ter druge nagrade, o odnosih med sodelavci in odnosih med 

podrejenimi in nadrejenimi. (Možina, 1992) 

 

Vsak zaposlen, ki teži k temu, da bi bil s svojo zaposlitvijo zadovoljen, mora razmisliti, 

koliko sam vpliva na svoje življenje oziroma koliko se angažira glede svojega zadovoljstva in 

posledično zadovoljstva z zaposlitvijo ali pa mu mogoče drugi krojijo življenje. Namreč, 

nekateri avtorji navajajo, da so posamezniki, ki menijo, da imajo v rokah svojo usodo, 

pogosto zadovoljnejši in uspešnejši. (Rozman in drugi, 1993) 
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2.6.2. Teorija zadovoljstva pri delu 

 

Zaposleni bodo s podjetjem zadovoljni, če bodo v njem lahko dosegali ne samo zadovoljitve 

materialnih potreb, ampak tudi svojo osebnostno rast in samospoštovanje. »Bogastvo stikov 

med ljudmi, medsebojna povezanost, poznanstvo in razumevanje daje posameznim članom 

podjetja  občutek pripadnosti, varnosti in je zato pomemben element človekovega psihičnega 

zdravja in zadovoljstva.« (Derganc 1963, str. 151) 

 

Ko ugotavljamo zadovoljstvo pri delu, se moramo zavedati, da vsi ljudje ne gledajo enako na 

svoje delo. Ljudje imajo različne želje, pričakovanja in zato lahko enemu zaposlenemu 

delovno mesto povsem ustreza in bo zato posledično zadovoljen, drugemu pa to isto delo ne 

ustreza in bo posledično nezadovoljen s svojim delom. »Če so delavčeva motivacijska 

pričakovanja glede dela izpolnjena, bodo delavci zadovoljni, če niso izpolnjena, ne bodo 

zadovoljni.« (Rozman 2000, str. 67) 

Ko razpravljamo o zadovoljstvu z delom, imamo v mislih zadovoljstvo s svojim položajem v 

družbeni organizaciji podjetja. Zadovoljstvo s svojim položajem v družbeni organizaciji 

podjetja vključuje formalne kot tudi neformalne aspekte. Med formalne aspekte sodi položaj v 

hierarhični strukturi, možnost komuniciranja ter dajanje ali izpolnjevanje ukazov, med 

neformalne aspekte družbene organizacije podjetja sodi celotnost interpersonalnih odnosov 

med delavci v podjetju, informalna organizacija itd., v čemer delavec najde sprejemljivost in 

potrditev ali pa zavrnitev svoje udeležbe in svojih sposobnosti. (Derganc, 1963) 

 

2.6.3. Dejavniki zadovoljstva pri delu 

 

Faktorje zadovoljstva predstavljajo motivacija in demotivacija. Motivacija vpliva na 

zadovoljstvo delavcev z delom, medtem ko demotivacija prinaša nezadovoljstvo zaposlenih.  
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Dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo, je veliko, predvsem pa so odvisni od vsakega 

posameznika, kako jih doživlja glede na svoje želje, motive, interese in zadovoljitev oziroma 

uresničitev svojih osebnih potreb in ciljev. 

 

Rozman razvršča dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, v štiri skupine: osebnost, 

delovne vrednote, narava dela in družbeni vplivi. 

 

Slika 2.5: Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu 

 

Vir: Rozman (2000, str. 66). 

 

»Raziskovalci motivacije pogosto poudarjajo, da je rezultat motivacije pričakovanje. Zato 

smo zadovoljni, če se pričakovanja uresničijo. Zadovoljstvo naj bi bilo praviloma tem večje, 

čim pomembnejši je izpolnjen motiv za tistega, ki ga doživlja.« (Lipičnik in Možina 1993, str. 

44) 

 

2.6.4. Pomen vodje za zadovoljstvo zaposlenih pri delu 

 

Pomembno vlogo pri zadovoljstvu delavcev oziroma zaposlenih ima vodja oziroma vodilna 

oseba. Ta s svojim načinom dela oziroma načinom vodenja lahko pozitivno vpliva na 

zaposlene in posledično na njihovo zadovoljstvo ali pa ima manj uspešne tehnike vodenja, 

kjer pride do popolne neorganizacije, ni dobrega pretoka informacij in posledično so 

zaposleni nezadovoljni. K skupini in v zadovoljstvo delavcev usmerjeno vodenje temelji 

predvsem na oblikovanju odprtega komuniciranja in medsebojnega zaupanja v skupini, na 
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spodbujanju občutka pripadnosti s pomočjo skupinske kulture in oblikovanja skupine kot tima 

ter na usmerjenosti posameznika k osebnemu razvoju in prek tega tudi k oblikovanju 

osebnega zadovoljstva z delom. (Rozman in drugi, 1993) 
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

 

Po kritičnem pregledu relevantne literature in obstoječih raziskav, že izpeljanih na temo te 

naloge, smo izpeljali raziskovalni problem, in sicer preučiti želimo, kako ključne dimenzije 

vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in posledično na organizacijsko klimo. S strategijo 

raziskovanja, ki jo predstavlja kvalitativni del naloge, bomo ugotavljali: Kako komuniciranje 

med zaposlenimi, medsebojni odnosi in delovne razmere vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih 

in posledično na organizacijsko klimo v podjetju X? 

 

3.1. Raziskovalna vprašanja kvalitativne raziskave 

 

Raziskovalna vprašanja, na katera želimo odgovoriti, so naslednja: 

 Kako komuniciranje med zaposlenimi vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in posledično 

organizacijsko klimo v podjetju X? 

 Kako medosebni odnosi vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo v 

podjetju X? 

 Kako delovne razmere vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in organizacijsko klimo v 

podjetju X? 

 

V tem sklopu bomo uporabili metodo za zbiranje podatkov, in sicer opravili bomo intervjuje s 

sedmimi zaposlenimi v podjetju X in na ta način praktično opredelili tematiko ter poskušali 

razbrati določene zaključke. 
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3.2. Cilji raziskave 

 

Najpomembnejši cilj naloge je seveda odgovoriti na zadana raziskovalna vprašanja. Poleg 

tega lahko kot cilj upoštevamo še dejstvo, da bomo po končani raziskavi osvetlili odnose 

oziroma vzdušje v podjetju X, kar zaposlenim lahko pomaga pri samem poslovanju, 

doseganju rezultatov ter načrtovanju za prihodnost podjetja X. Nenazadnje pa kot cilj lahko 

podamo dejstvo, da bomo zaposlenih osvetlili, kaj pravzaprav menijo o podjetju X v 

obravnavanem kontekstu. 

 

3.3. Načrt raziskave 

 

3.3.1. Kvalitativna analiza podatkov 

 

Za izvedbo empiričnega dela naloge smo uporabili kot strategijo raziskovanja kvalitativno 

raziskavo. Ker smo se odločili raziskati zadovoljstvo zaposlenih in posledično organizacijsko 

klimo v točno določenem podjetju X, smo za pridobitev podatkov potrebovali osebe, ki so 

zaposlene v tem podjetju. Z metodo intervjuja smo izvedli sedem intervjujev. 

Naš vzorec predstavljajo osebe, zaposlene v podjetju X. Vse osebe so redno zaposlene v 

podjetju X. Zaposleni se med seboj razlikujejo po spolu, starosti, po stopnju izobrazbe, po 

trajanju zaposlitve, po nivoju in po stažu v podjetju.  

Izmed vseh intervjuvancev so bili trije moškega spola, štiri osebe pa so bile ženskega spola. 

Osebe, ki so sodelovale v intervjuju, so se razlikovale po starosti. V raziskavo so bile 

vključene osebe, stare od 24 let do 45 let. Tudi stopnja izobrazbe se je med zaposlenimi 

podjetja X razlikovala. Pet zaposlenih je končalo različne vrste srednjih šol, medtem ko je ena 

oseba uspešno končala fakulteto in pridobila naziv diplomirani, ena oseba pa je končala 

magisterij in je po stopnji izobrazbe magister znanosti. Tudi trajanje zaposlitve je pri 

intervjuvancih različno, in sicer od 1 leta do 25 let delovne dobe. Intervjuvanci, vključeni v 

raziskavo, so se razlikovali tudi po nivoju v podjetju X. Ena oseba je direktor podjetja X, ena 
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oseba vodja oddelka v podjetju X, pet oseb pa je zaposlenih v proizvodnji podjetja X. Staž v 

podjetju se med intervjuvanci razlikuje od 1 leta do 20 let delovne dobe v podjetju X.  

Na željo zaposlenih v podjetju, da bi identiteta zaposlenih in podjetja ostala anonimna, bomo 

v nalogi to popolnoma spoštovali. Imena zaposlenih smo na njihovo željo in v namen naloge 

zakrili tako, da se direktor podjetja nahaja pod imenom Intervjuvanec 1, vodja oddelka pod 

imenom Intervjuvanec 2, prva oseba zaposlena v proizvodnji pod imenom Intervjuvanec 3, 

četrta oseba Intervjuvanec 4, peta Intervjuvanec 5, šesta Intervjuvanec 6 in sedma oseba 

zaposlena v proizvodnji podjetja X Intervjuvanec 7. 

 

Metoda raziskovanja 

Za namen naše naloge bomo uporabili metodo intervjuja. Za metodo smo se odločili, ker nas 

zanima individualno mnenje zaposlenih v podjetju X, odgovore pa želimo med seboj 

primerjati. Ravno s tega vidika smo v nalogi uporabili strukturiran intervju, saj nam s svojo 

objektivnostjo in enakopravnostjo med intervjuvanci ter načrtovano togostjo, ki ne dovoljuje 

proste komunikacije, omogoča, da zbrane podatke med seboj objektivno primerjamo in 

izpeljemo želene zaključke.  

 

Raziskovalni instrument 

Strukturiran intervju v nalogi vključuje 15 vprašanj, ki smo jih zaradi kasnejše lažje obdelave 

razdelili na 3 sklope. Pri vprašanjih nas je zanimalo individualno mnenje zaposlenih v 

podjetju X glede na določena vprašanja. Prvi sklop zajema vprašanja, ki se nanašajo na 

dimenzije oziroma delovne razmere, ki odražajo zadovoljstvo in posledično organizacijsko 

klimo zaposlenih v podjetju X. Gre za vprašanja o medosebnih odnosih, komuniciranju, 

vodenju in konfliktih v podjetju X ter njihovem reševanju, in sicer, kako se ti pojmi odražajo 

v podjetju, njihove značilnosti in mnenje zaposlenih, kako ti pojmi vplivajo na njih oziroma 

kako jih doživljajo. V drugem sklopu so zajeta vprašanja o zadovoljstvu zaposlenih v podjetju 

X: kako občutijo zadovoljstvo v podjetju, kako se odraža zadovoljstvo zaposlenih v podjetju 

oziroma njihovo mnenje glede zadovoljstva s podjetjem X. Tretji sklop pa se nanaša na 

organizacijsko klimo, kaj po njihovem mnenju to je in kako jo sami občutijo v podjetju X. 
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Postopek zbiranja podatkov in morebitne omejitve ter etična vprašanja 

Intervjuje smo opravili dne 5. 7. 2012, in sicer v prostorih podjetja X. V naši raziskavi je bilo 

udeleženih sedem zaposlenih. Vsi intervjuvanci so redno zaposleni v podjetju X.  

Pred samim začetkom opravljanja raziskave smo morali dobiti soglasje direktorja, da 

intervjuje sploh lahko opravimo, v drugem koraku pa smo morali pridobiti zaposlene podjetja 

X, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. Ravno tako smo morali pridobiti soglasje vseh 

udeleženih v raziskavi, da se strinjajo, da bo pogovor sneman oziroma da si bomo njihove 

informacije zapisovali ter jih nato uporabili v raziskavi. Intervjuvance smo pridobili s 

kontaktnim pismom (Priloga 1). Zaposleni so izrazili željo, da bi identiteta podjetja in vseh 

zaposlenih ostala anonimna. Tako smo samemu podjetju in vsem zaposlenim skladno z 

etičnim kodeksom raziskovanja zagotovili popolno anonimnost.  

Morebitne omejitve bi lahko nastale, če osebe ne bi želele odgovoriti na določena vprašanja, 

vendar se s temi omejitvami pri raziskavi nismo srečali. Etičnih zadržkov ni bilo, saj tema ni 

zelo občutljiva. 

 

Metoda obdelave 

Vse pridobljene podatke in informacije, ki so nam jih podali zaposleni podjetja X, smo morali 

za oblikovanje smislenih zaključkov obdelati. V ta namen smo uporabili metodo obdelave 

imenovane metoda kodiranja. V prvem koraku smo vse zbrane podatke iz naše raziskave 

čitljivo prepisali in uredili. Skladno s tem smo gradivo najprej pretipkali in uredili tako, da ni 

vsebovalo »slenga« in mašil. Oblikovali smo tabelo iz dveh delov. Celotno besedilo vsakega 

pretipkanega intervjuja smo postavili v levo stran tabele, desno stran pa smo rezervirali za 

vpisovanje pripadajočih pojmov, s pomočjo katerih smo oblikovali zaključke. Nato smo iz 

odgovorov intervjuvancev izluščili ključne pojme, pomembne za sklepne misli. Ključne 

pojme smo različno pobarvali v levi strani tabele, hkrati pa smo v desno stran tabele vpisovali 

pripadajoče ključne pojme. Po končanem kodiranju smo združevali odgovore po sklopih 

vsakega intervjuja posebej. Zadnji korak pa je predstavljal združitev individualnih 

oblikovanih odgovorov po sklopih v smiselno celoto, ki je zajemala odgovore vseh 

intervjuvancev. Vprašanja za intervju (Priloga 2), transkript (Priloga 10, Priloga 11, Priloga 

12, Priloga 13, Priloga 14, Priloga 15, Priloga 16) in vse ostalo prilagam v prilogi.  
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3.4. Ključne ugotovitve kvalitativega dela raziskave 

 

V kvalitativnem delu raziskave smo želeli ugotoviti mnenje zaposlenih, kako medosebni 

odnosi, komuniciranje med zaposlenimi in delovne razmere vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih ter posledično na organizacijsko klimo v podjetju X. Mnenje zaposlenih smo 

ugotavljali z izvedenimi strukturiranimi intervjuji. Obravnavali smo dimenzije oziroma 

delovne razmere (medosebni odnosi, komuniciranje, vodenje, reševanje problemov), ki 

odražajo zadovoljstvo zaposlenih in posledično organizacijsko klimo v podjetju X, poleg tega 

smo ugotavljali še zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X ter organizacijsko klimo v podjetju 

X.  

Zaposleni menijo, da so medosebni odnosi, komuniciranje, vodenje in reševanje problemov 

pomembni faktorji njihovega zadovoljstva v podjetju X.  

Zaposleni imajo dobre medosebne odnose, spoštovanje in visoko stopnjo tolerance predvsem 

zaradi tega, ker se poznajo že vrsto let, tako službeno kot tudi privatno. Vsi intervjuvanci so 

izpostavili svoje vidno zadovoljstvo glede medosebnih odnosov, razen Intervjuvanca 1, ki je 

izpostavil privatno poznavanje in skupen dolg staž v podjetju v smislu, da utruja in 

obremenjuje medosebne odnose na delu. Intervjuvanec 4 je poudaril, da so majhen kolektiv, 

ki se med seboj pozna tudi privatno, in da vsi prihajajo na delo skoraj z istega območja. Poleg 

tega izpostavi, da je med njimi tudi veliko sorodnikov, poročenih, zelo dobrih prijateljev itd. 

Z večino se poznajo že od otroštva. Vsi intervjuvanci se strinjajo, da to nedvomno vpliva na 

njihove odnose na delu. Intervjuvanec 6 meni, da se, če toliko let delaš skupaj, navadiš eden 

na drugega. Intervjuvanec 5 ni veliko časa v podjetju, ampak je tudi on pozitivno odgovoril, 

saj omenja dobre medosebne odnose na delu. Meni, da dobre medosebne odnose spodbuja to, 

da so zaposleni med seboj prijazni, da si pomagajo in da se ne gledajo grdo. Intervjuvanec 7 

poudarja, da so med zaposlenimi medosebni odnosi dobri, ker ni nevoščljivosti med njimi. 

Dobri medosebni odnosi zaposlenih se kažejo tudi v njihovem skupnem preživljanju prostega 

časa. V tem kontekstu je intervjuvanec 1 mnenja, da je za zadovoljstvo na delu pomembno 

ločiti med privatnim in službenim, medtem ko vsi ostali intervjuvanci poudarjajo, da je 

zadovoljstvo v podjetju še večje ravno zaradi poznavanja in druženja tudi v zasebnem 

življenju. Vsi intervjuvanci se strinjajo, da k njihovemu zadovoljstvu na delu pripomorejo 
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nedvomno dobri medosebni odnosi med vsemi zaposlenimi, od direktorja do delavcev na 

najnižjih delovnih položajih. 

Vsi so tudi mnenja, da če je komunikacija pravilna, to nedvomno pripomore k njihovemu 

zadovoljstvu na delu. Intervjuvanec 1 meni, da je dobro, če uporabljajo načelno 

komunikacijo, držanje določenih obljub in spoštovanje drugih. Navaja, da če nekdo ne dela 

stvari prav, tudi če je tvoj sosed, prijatelj, sorodnik, mu je pač treba to povedati, in ta se mora 

zavedati, da ne gre za osebno stvar, ampak za učinkovitost dela. Intervjuvanec 2 meni, da je 

komunikacija v podjetju dobra, ker ne uporabljajo veliko modernih elektronskih naprav. Vsi 

intervjuvanci poudarijo, da je med njimi veliko osebnega komuniciranja, tudi prek uporabe 

njihove oglasne deske, na katero lahko vsak napiše, če ima koga kaj za vprašati ali pa komu 

kaj povedati. Strinjajo se, da je komunikacija v podjetju X pravilna, med njimi je veliko 

osebnega komuniciranja, zaposleni na nižjih položajih pa pogrešajo osebni stik z direktorjem. 

Intervjuvanec 3 meni, da si vodilni z osebnim komuniciranjem pridobijo zaupanje zaposlenih 

in tudi zaposleni mu postanejo zvestejši. Intervjuvanec 1 izpostavi, da je osebni kontakt boljši 

za urejanje pomembnih zadev. Intervjuvanec 2 poudari, da je pristaš osebnega komuniciranja, 

saj meni, da na ta način ni velike možnosti za nerazumevanje. Menijo, da najboljšega načina 

komunikacije ne morejo podati, ampak da so zadovoljni, da v podjetju uporabljajo 

kombinacijo več načinov komuniciranja, kar je odvisno od vrste informacije, ki jo želijo 

prenesti naprej. Intervjuvanec 1 meni, da je tip informacije odvisen tudi od časa, ko mora 

informacija biti na voljo. Nedvomno kombinacija načinov komunikacije pripomore k večjemu 

zadovoljstvu zaposlenih. Vsi intervjuvaneci se strinjajo, da je osebno komuniciranje 

pomemben faktor zadovoljstva zaposlenih, saj kot meni Intervjuvanec 1, gre pri osebnem 

komuniciranju za dodaten zgled. Intervjuvanec 7 meni, da je ta način nekakšen znak 

spoštovanja in pravilnega načina dela. Pravi, da z uporabo takega načina komuniciranja da 

vodilni vedeti zaposlenim, da nima nič za skrivati. Intervjuvanec 5 meni, da je osebno 

komuniciranje najboljše, ker se vse na hitro zmeniš, pogovoriš in rešiš. Vsi intervjuvanci, 

zaposleni na nižjih položajih, so izrazili veliko zadovoljstvo z osebnim načinom 

komuniciranja njihovega vodje z njimi. Intervjuvanec 5 je poudaril, da je bil na začetku 

delovnega razmerja v podjetju X ravno vodja tisti, ki mu je največ pomagal in ga uvajal. 

Vodenju dajejo zaposleni v podjetju X velik pomen. Menijo, da se glede na način vodenja 

vodilne osebe izraža njihovo zadovoljstvo. Strinjajo se, da je vodenje v podjetju zadovoljivo, 

da se vodilni trudijo za podjetje ter da jim ni vseeno za zaposlene v njihovem podjetju. 
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Intervjuvanec 1 meni, da je za učinkovito vodenje pomembno sodelovanje med zaposlenimi 

in da ni potrebe, da je najvišja vodila oseba seznanjena prav z vsemi stvarmi, ki se dogajajo v 

podjetju, ampak samo z odločitvami, ki presegajo nivo vodij. Predvsem odločitve, ki so 

vezane na stroške podjetja, koga se bo zaposlovalo ali odpuščalo. Intervjuvaec 2 izpostavi 

njegovo zadovoljstvo zaradi dobrega odnosa, ki ga ima z direktorjem, medtem ko 

Intervjuvanec 6 navaja, da direktorja zaposleni niti ne dobro poznajo. Zaposleni so zadovoljni, 

ker jih vodstvo spoštuje, posluša in upošteva, kar jim tudi pokaže. Imajo dobre odnose tudi z 

vodilnimi, saj vodilni v podjetju X znajo opravljati svoje delo in vlagajo svoje moči v načrte 

za prihodnost podjetja, pri tem pa ne pozabijo na svoje zaposlene. Le Intervjuvanec 7 je 

izrazil skrb nad izkušnjami njihovega direktorja, saj ni prepričan, da so izpiljene na njihovem 

področju. Intervjuvanec 1 meni, da je potrebno, da se vodje naučijo pravilno voditi, kar se 

odraža na zadovoljstvu zaposlenih. Intervjuvanec 4 poudarja, da mora vodilnemu njegovo 

delo predstavljati veselje, in dodaja, da je za učinkovito vodenje potrebno, da se vodilni med 

seboj dogovorijo in da to potem tudi izvajajo v praksi. Intervjuvanec 2 poudari, da mora biti 

vodja sodelavec in hkrat mora obdržati svojo stopnjo avtoritete. Doda, da je vodenje v 

podjetju dobro, saj če gleda s svoje strani, je direktor pripravljen na sodelovanje s sodelavci, 

ima avtoriteto in se trudi za podjetje. Tudi Intervjuvanec 3 meni, da je najučinkovitejše 

vodenje tisto, pri katerem vodja posluša tudi svoje zaposlene in je prijazen do zaposlenih. 

Intervjuvanec 5 meni, da mora biti vodja tak, da ti pomaga, ko prideš na novo v podjetje in 

tudi potem, in da je najpomembnejše, da ti razloži, kaj je tvoje delo. Intervjuvanec 7 pa je 

odločno izrazil, da mora biti vodenje tako, da imajo vsi vodilni in direktor pred seboj cilje. 

Vodilna oseba mora biti izobražena, izkušena, mora vedeti, kaj dela, ker posledično je tudi 

vodenje dobro in pozitivno. Vsi intervjuvanci se strinjajo, da morajo biti vodilni seznanjeni z 

delovnimi problemi svoji podrejenih in da to nedvomno vpliva na zadovoljstvo. V tem 

kontekstu Intervjuvanec 7 dodaja, da brez tega podjetje ne zdrži dolgo, ker če vodilni ne 

poznajo problemov, ki jih imajo njihovi delavci pri delu, lahko to pelje samo v katastrofo in  

zaprtje podjetja. 

 

Vsi zaposleni v podjetju X obravnavajo konflikte kot nekaj popolnoma normalnega, saj kot 

meni Intervjuvanec 1, se tako kot v vsaki življenjski situaciji tudi v njihovem podjetju 

srečujejo s kakšnimi problemi in so konflikti najbolj normalna, naravna stvar. Tudi vsi ostali 

intervjuvanci so podobnega mišljenja. V podjetju X konfliktom ne posvečajo preveč 

pozornosti, saj menijo, da večji oziroma resnejši konflikti v njihovem podjetju ne nastajajo. 
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Strinjajo se, da je vzrokov za nastanek konfliktov veliko – od vzrokov, ki izhajajo iz narave 

dela, iz osebnih lastnosti vsakega zaposlenega, iz slabega pretoka informacij, če kdo 

zanemarja svoje delo, če jim vodilni ne podajo točnih informacij, če se med seboj ne razumejo 

pravilno, če so vodilni nesposobni opravljati svoje delo itd. Intervjuvanec 6 nam je zaupal, da 

so imeli na začetku malo konfliktov zaradi novega direktorja, ker ga sploh niso poznali in je 

začel bolj agresivno komunicirati z njimi. Intervjuvanec 4 meni, da če izpustimo tehnične 

težave, je vzrok za nastanek konflikta predvsem v ljudeh samih, medtem ko Intervjuvanec 1 

izpostavi, da v njihovem podjetju ni nezanemarljivo dejstvo, da je pri njih zaposlenih veliko 

sorodnikov, kombinacija mož in žena in posledično realne življenjske situacije, ki bi se 

morale reševati doma, potem rešujeta v službi. Vsi pa se strinjajo, da se nastale konflikte v 

podjetju ne prezre, ampak da se jih zazna ter nanje takoj reagira v smeri njihovega 

odpravljanja. Intervjuvanec 1 meni, da je za reševanje konfliktov v bistvu dobro vse, kar 

izboljšuje medsebojne odnose, in vse kar, vpliva na motivacijo. Intervjuvanec 7 poudari, da če 

se trudiš, delaš v dobro podjetja, ne bi smelo priti do velikih konfliktov. Strinjajo se, da če se 

na problem ne odreagira takoj, lahko ta problem preraste v zelo velik, mogoče tudi nerešljiv 

problem. Intervjuvanec 2 meni, da je od konflikta odvisno, kako ga bodo rešili, kdaj pomaga 

samo pogovor, kdaj pa je potrebno na novo organizirati delo. Intervjuvanec 4 meni, da je 

največkrat vodja tisti, ki rešuje probleme, in da če imajo probleme zaposleni med seboj, se 

med malico zmenijo in poskušajo zadevo rešiti. Vsi ostali intervjuvanci se z njim strinjajo. 

Vsi intervjuvanci so mnenja, da se pri njih konflikti ne zanemarajajo, saj se to vidi že po tem, 

koliko let delujejo na trgu. Vsi intervjuvanci se tudi strinjajo, da vodstvo njihovih problemov 

ne prezre, ampak jih upošteva. V tem kontekstu so vsi izrazili svoje zadovoljstvo, ker jim je 

vodstvo priskrbelo nova vhodna vrata in boljše malice. 

Intervjuvanci se strinjajo, da so zaposleni v njihovem podjetju zadovoljni, predvsem zaradi 

medosebnih odnosov, prave komunikacije, zaradi tega, ker vodje in direktor znajo opravljati 

svoje delo in v podjetju nimajo preveč konfliktov. Vplivov na zadovoljstvo je veliko. 

Intervjuvanec 1 meni, da na zadovoljstvo njihovih zaposlenih v podjetju X vplivajo 

medsebojni odnosi, osebne ambicije, ali je človek zadovoljen sam s sabo, tudi kako imajo 

doma rešene stvari, da vedo, kaj je privatno in kaj službeno, ter seveda materialni pogoji, tudi 

perspektiva podjetja, delovni pogoji, okolica itd. Zadovoljni so, ker imajo delo in ker vsak 

mesec dobijo plačo. Na zadovoljstvo vseh zaposlenih vpliva tudi dejstvo, da ima podjetje X 

perspektivo, da imajo urejene delovne odnose, da imajo organizirano delo in da delo 



 

57 

 

opravljajo z znanci. Intervjuvanec 5 meni, da na zadovoljstvo najbolj vpliva odnos, ki ga imaš 

s sodelavci, in poudari zadovoljstvo zaradi tega, ker v podjetju ni skupin. Vsi intervjuvanci se 

dobro zavedajo trenutne krize na trgu dela in veliko zadovoljstvo jim predstavlja dejstvo, da 

imajo delo in da zanj dobivajo redno plačilo. Intervjuvanec 2 izpostavi, da na njihovo 

zadovoljstvo vplivajo zadovoljne stranke, ki se ne pritožujejo nad njihovim delom. Izpostavi 

pa tudi, da bi bili zaposleni še zadovoljnejši, če bi direktor kdaj prišel do njih in jim povedal, 

če je z njimi zadovoljen. Mnenju Intervjuvanca 2 se pridružuje tudi intervjuvanec 3. 

Intervjuvanec 4 izrazi zadovoljstvo, ki je posledica njihovih dobrih medosebnih odnosov in 

ker se zaposleni eden na drugega lahko zanesejo. Poudari, da je zadovoljen, ker ga sodelavci 

spoštujejo. Intervjuvanec 6 meni, da vpliva na zadovoljstvo zaposenih vse, kar se dobrega 

naredi za zaposlene. Njihovo zadovoljstvo se v podjetju izraža s participacijo v projektih, v 

njihovi angažiranosti, motivaciji, z njihovo dobro voljo na samem delu, z dejstvom, da se ne 

pritožujejo preveč, z njihovo pripravljenostjo na delo in z trudom, da bi kar najbolje opravili 

svoje delo. Veliko jim pomeni, da podjetje X vsem zaposlenim v podjetju X štirikrat letno 

priredi piknike, na katerih se zaposleni lahko med seboj družijo. Seveda vse stroške pokrije 

podjetje X. Zadovoljni so, ker za vodilne niso samo številka, ampak so obravnavani kot ljudje 

in so deležni spoštovanja od svojih nadrejenih. Zaposleni se tega zavedajo in nesramežljivo 

pokažejo svoje zadovoljstvo glede svoje zaposlitve v podjetju X. Zavedajo se, da se morajo za 

zadovoljstvo vsi nenehno truditi. 

Vsi se strinjajo, da je organizacijska klima skupek dejavnikov, ki vplivajo na njihove odnose 

pri delu in vse lastnosti, ki održajo njihovo sodelovanje. Intervjuvanec 5 meni, da je 

organizacijska klima odraz stanja v podjetju. Intervjuvanec 7 pravi, da gre pri klimi za neko 

atmosfero, ki odraža zadovoljstvo vseh zaposlenih. Intervjuvanec 1 poudari, da so bile pri njih 

narejene stvari v smeri izboljšanja organizacijske klime. Intervjuvanec 2 meni, da je 

organizacijska klima vzdušje, ki prevladuje med vsemi sodelavci. Podobno meni tudi 

intervjuvanec 6, ki pravi, da organizacijska klima izraža njihovo zadovoljstvo, dobre 

medosebne odnose, komuniciranje, njihovo delo, odnos z vodilnimi itd. Menijo, da je treba na 

organizacijski klimi delati in da ni nekaj samoumevnega. Intervjuvanec 4 vidi vzroke za 

njihovo organizacijsko klimo v dobri komunikaciji, v dejstvu, da vodje dobro organizirajo 

delo, da nimajo velikih težav in da imajo delo. Vsi intervjuvanci se njegovemu mišljenju 

pridružujejo. Navajajo, da sta organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih nedvomno 

povezana pojma in da je klima nad zadovoljstvom, kar pomeni, da če so zaposleni v podjetju 



 

58 

 

X zadovoljni, je tudi organizacijska klima v podjetju X zaželena in obratno. Intervjuvanec 3 

meni, da če se med seboj ne bi razumeli, tudi klima ne bi bila dobra. Intervjuvanec 5 meni, da 

je organizacijska klima vedno v podjetju in ravno tako je tudi zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. 

Intervjuvanec 7 dodaja, da ta pojma vplivata eden na drugega, oziroma če govorimo o enem, 

moramo obvezno tudi o drugem. Vsi intervjuvanci se strinjajo, da je organizacijska klima v 

podjetju X prijetna oziroma zaželena, vzdušje je sproščeno in prijateljsko. Intervjuvanec 5 

meni, da si veliko ljudi želi prihajati med take ljudi in s takih veseljem na delo. 

 

Intervjuvanci, ki so sodelovali v naši raziskavi, so zaposleni na različnih položajih v podjetju, 

imajo različno delovno dobi in staž v podjetju, tudi njihova stopnja izobrazbe se razlikuje in 

prav tako so različnih starosti in spola. Ne glede na te razlike med zaposlenimi v podjetju to ni 

vplivalo na njihovo mnenje o podjetju, o odnosih, komunikaciji, vodenju in zadovoljstvu 

zaposlenih v podjetju X ter o organizacijski klimi v podjetju X. Zaključimo lahko, da 

medosebni odnosi, komunikacija med zaposlenimi in delovne razmere v podjetju X 

pomembno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih ter posledično na organizacijsko klimo v 

podjetju X. Zaposleni se strinjajo, da so ti pojmi ključ do njihovega zadovoljstva in 

posledično organizacijske klime.  

 

 



 

59 

 

4. DISKUSIJA 

 

 

V nalogi smo tako teoretično kot tudi praktično preučevali in odkrivali zadovoljstvo 

zaposlenih ter organizacijsko klimo. 

V podjetju ne zadošča le dejstvo, da poznamo formalno in neformalno strukturo, ampak je 

potrebno, da razumemo in poznamo tudi ljudi, ki se v tej strukturi nahajajo. Če želimo, da bi 

podjetje uspešno delovalo in dosegalo svoje cilje, poslanstvo ter vizijo, je potrebno, da se 

osredotočimo in damo poudarek na zaposlene v tem podjetju, njihovih osebnim problemom, 

željam in predvsem stopnji zadovoljstva z delom oziroma podjetjem. »Vsak zaposlen ima 

določeno mesto v podjetju in le-to vpliva na njegovo vedenje. Njegov položaj v podjetju pa 

določajo odnosi z ljudmi.« (Možina 1992, str. 137) Pomembno je, da se zavedamo, da 

zadovoljstvo zaposlenih pomembno vpliva na njihov način delovanja v podjetju. Če so 

zaposleni v podjetju zadovoljni, bo gotovo tudi organizacijska klima ugodna in zaželena. V 

takem podjetju zaposleni uživajo, delo poteka brez večjih težav, vodilni uživajo ugodnosti in 

podjetje dosega želene rezultate.  

Rezultati kvalitativne analize so nam pokazali, kako najpomembnejše dimenzije 

organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih ter 

organizacijsko klimo v podjetju X. Zaposleni, s katerimi smo opravili intervjuje, se strinjajo, 

da so medosebni odnosi, komunikacija in vodenje eden ključnih faktorjev njihovega 

zadovoljstva pri delu ter posledično organizacijske klime. Intervjuvanci menijo, da če so 

zaposleni v podjetju, kjer prevladujejo dobri medosebni odnosi, če so v podjetju deležni 

ustrezne komunikacije in ustreznega vodenja, radi opravljajo svoje delo, trudijo se, da bi čim 

bolje opravili svoje delo, s sodelavci sodelujejo, bolj so strpni, med seboj si pomagajo, lažje 

rešujejo nastale konflikte, vodilnim zaupajo, čutijo pripadnost podjetju itd. Menijo, da te 

dimenzije prevladujejo nad vsemi ostalimi.  

Rozman navaja, da morajo biti v organizaciji, za učinkovito delovanje podjetja in za 

zadovoljstvo zaposlenih, uspešno uporabljeni naslednji kazalci: skrb nadrejenih za podrejene 

in sodelovanje med njimi, timsko delo, lojalnost v skupini, zaupanje in komuniciranje med 

vodilnimi in delavci, povezanost informacij in odločitev, ljudje delijo iste vrednote, 



 

60 

 

komunikacije nimajo motenj, vsi delujejo za doseganje skupnih ciljev, nagrajevanje za boljše 

učinke, rast, boljše delo, konflikte sproti razrešujejo itd. (Rozman, 2000) Če se orientiramo na 

avtorja Rozmana in imamo pred seboj informacije oziroma mnenja zaposlenih v podjetju X 

glede preučevane tematike, lahko trdimo, da so zaposleni v podjetju X priča vsakodnevno 

uporabi primarnih kazalcev, ki nam jih je avtor Rozman predstavil kot pojme za učinkovito 

delovanje podjetja in za zadovoljtsvo zaposlenih. Rezultat takega načina delovanja lahko 

vidimo v zadovoljstvu zaposlenih v podjetju X ter njihovi ugodni oziroma zaželeni 

organizacijski klimi. 

Na podlagi teh ugotovitev in vseh opredeljenih teorij, že obstoječih raziskav ter ključnih 

ugotovitev naše raziskave lahko pritrdilno oziroma pozitivno odgovorimo na naša 

raziskovalna vprašanja. Komuniciranje med zaposlenimi nedvomno vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih in posledično na organizacijsko klimo v podjetju X. Prav tako tudi medosebni 

odnosi zelo vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in posledično na organizacijsko klimo v 

podjetju X. Tudi delovne razmere bistveno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in posledično 

na organizacijsko klimo v podjetju X. 

Pomembno se je zavedati, da organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih nista logičen 

oziroma samoumeven pojav. Ne velja, da ko ga enkrat dosežeš, tam tudi ostane, ampak je 

treba na tem vsakodnevno graditi. To pa gradijo ljudje, zaposleni, saj kot navajajo Rozman in 

drugi: »Človek je snovalec in izvajalec organizacije.« (Rozman in drugi 1993, str. 130)  V 

podjetju X so vsi zaposleni dobili med seboj konsenz in zato lahko vsakodnevno zahajajo na 

delo s pozitivnimi občutki ter pričakovanji in posledica tega je dobro opravljeno delo. Če bo 

podjetje X nadaljevalo s tem razmišljanjem po njihovi začrtani poti, jih tudi v prihodnosti 

čakata dobra organizacijska klima in zadovoljstvo vseh zaposlenih ter nedvomno podjetje, ki 

ga čaka prihodnost. 
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Priloga 1: Kontaktno pismo 

 

Katja Godnič 

Nova vas 10 

5291 Miren 

E-mail: katja.godnic@gmail.com 

Datum: 02. 07. 2012 

 

Spoštovani, 

sem Katja Godnič, študentka na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici, in pod 

vodstvom izr. prof. dr. Zdenke Zalokar Divjak pišem diplomsko nalogo z naslovom 

Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih. Namen moje naloge je ugotoviti, kako se 

odražata zadovoljstvo zaposlenih in posledično organizacijska klima v konkretnem podjetju.  

V Vašem podjetju in z Vašimi zaposlenimi bi želela opraviti intervjuje, ki bodo uporabni 

samo za namen raziskave. Sam intervju obsega 15 tematskih vprašanj in traja približno pol 

ure. Zaradi natančnejše obravnave podatkov bi Vas prosila, če bi bil intervju lahko sneman. 

Vaši odgovori bi zelo pripomogli k ugotovitvam moje naloge. 

Zagotavljam Vam, da bodo podatki, ki jih bom pridobila z Vašim intervjujem, anonimni in 

uporabljeni zgolj za študijske namene. 

 

Prosila bi Vas, da mi termin, ki vam ustreza, sporočite na elektronski naslov 

katja.godnic@gmail.com ali pa na telefonsko številko 040/286-023. 

 

V upanju na pozitiven odgovom se Vam že vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam. 

Katja Godnič 

mailto:katja.godnic@gmail.com
mailto:katja.godnic@gmail.com


 

 

 

Priloga 2: Vprašanja za intervju 

 

 Se lahko predstavite in opredelite svojo stopnjo izobrazbe? 

 Koliko let delovne dobe imate, kakšna sta Vaš nivo in staž v podjetju X? 

DIMENZIJE OZIROMA DELOVNE RAZMERE (MEDOSEBNI ODNOSI, 

KOMUNICIRANJE, VODENJE, REŠEVANJE PROBLEMOV), KI ODRAŽAJO 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN POSLEDIČNO ORGANIZACIJSKO KLIMO. 

1. Kakšni so po vašem mnenju medosebni odnosi v podjetju ? 

2. Kaj menite, da vpliva na medosebne odnose v podjetju in kaj spodbuja dobre oziroma 

slabe medosebne odnose? 

3. Kako menite, da medosebni odnosi na delovnem mestu vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih v podjetju? 

4. Kako bi opisali komuniciranje v vašem podjetju in kako menite, da ta način 

komuniciranja vpliva na zaposlene v podjetju? 

5. Ali menite, da osebno komuniciranje med vodilno osebo in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z razmerami v podjetju?  

6. Kakšen vodja oz. kakšno vodenje menite, da je najučinkovitejše in katere lastnosti 

vključuje, ter kakšno je po vašem mnenju vodenje v podjetju? 

7. Ali menite, da morajo biti nadrejeni v vašem podjetju seznanjeni z delovnimi problemi 

svojih podrejenih in da to vpliva na zadovoljstvo zaposlenih? 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju prihaja do konfliktov oziroma kaj je najpogostejši 

vzrok ali povod za nastanek konfliktov? 

9. Kakšen je po vašem mnenju najboljši način za reševanje konfliktov in kako v vašem 

podjetju rešujete konflikte? 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU X. 

10. Kaj menite, da vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

11. Kako se odraža zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

12. Menite, da so zaposleni v podjetju na splošno zadovoljni? 

 



 

 

 

ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X. 

13. Kaj vam predstavlja pojem organizacijska klima v podjetju? 

14. Kakšna je po vašem mnenju organizacijska klima v podjetju? 

15. Ali menite, da organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 3: Intervju 1 

 

 Se lahko predstavite in opredelite svojo stopnjo izobrazbe? 

Star sem 38 let in sem direktor podjetja X, po izobrazbi sem magister znanosti. 

 Koliko let delovne dobe imate, kakšna sta Vaš nivo in staž v podjetju X? 

Moja delovna doba je 20 let, nivo kot sem povedal sem direktor podjetja X, v podjetje pa sem 

prišel pred 1 letom in 4 meseci. 

DIMENZIJE OZIROMA DELOVNE RAZMERE (MEDOSEBNI ODNOSI, 

KOMUNICIRANJE, VODENJE, REŠEVANJE PROBLEMOV), KI ODRAŽAJO 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN POSLEDIČNO ORGANIZACIJSKO KLIMO. 

1. Kakšni so po vašem mnenju medosebni odnosi  v podjetju ? 

Sigurno je problem odnosov ta da, v vseh teh podjetjih kjer delovna sila prihaja iz relativno 

majhnega območja in da se ljudje med seboj poznajo, da so kot bi lahko rekel tudi privatno 

med seboj povezani, poleg tega imajo tudi časovno dolg staž v podjetju, dolgo časa so tudi 

sodelavci in potem so sigurno medosebni odnosi bolj obremenjeni in utrujeni, kot pa nekje 

kjer je situacija večja, nekje kjer je izmenjava različnih ljudi večja in na nekem območju kjer 

je mednarodno polje. Tako, da je to sigurno ena taka omejitev, ki pač vpliva na prelivanje 

med osebnim in privatnim. Tako, da dejansko je vpliv tega privatnega dela precej močan na 

službeni del.  

 

2. Kaj menite, da vpliva na medosebne odnose v podjetju in kaj spodbuja dobre 

oziroma slabe medosebne odnose? 

Vpliva praktično vse, seveda na različne načine, tudi odvisno od starosti zaposlenih, odvisno 

od pozicije konec koncev, odvisno od ambicij, odvisno od veliko stvari. Tako, da sigurno na 

nekoga vplivajo odnosi, za nekoga so pomembni odnosi z nadrejenimi, nekatere celo motijo 

bolj odnosi med zaposlenimi na njihovem nivoju. Problem je lahko tudi odnos podrejenih do 

nadrejenih, ker se pač izkorišča neka osebna dejstva. Tako, da na splošno vse te stvari 

vplivajo. Vpliva tudi seveda narava dela, vpliva tudi količina dela, sicer ni zmeraj premo 

sorazmerno, se pravi, ko je več dela, kadar je manj dela se to pozna. Mogoče, kadar je več 

dela so ljudje napeti, ker je pač več dela, kadar je manj dela so bolj napeti, ker se bojijo za 



 

 

 

svoje službe. Mislim, velikokrat mora človek dobiti neko uravnoteženost med privatnim in 

službenim. Lahko ima kdo doma hude težave in potem jasno jih prenaša tudi v službo ali pa 

obratno. Pri spodbujanju je pa potrebno, da je načelna komunikacija, držanje določenih obljub 

in spoštovanje drugih in ločevanje privatnega od službenega. Ker pač v službi smo enostavno 

iz določenih razlogov, nismo privat ker smo tukaj zato, da nekaj naredimo in to je cilj. Če 

nekdo ne dela stvari kot bi jih moral, kljub temu da je to lahko tvoj sosed, sorodnik, prijatelj 

ali dolgoletni sodelavec, je to pač treba povedati in on se mora zavedati, da ne gre za osebno 

stvari, ampak za učinkovitost dela. Na koncu so vsi plačani od naših kupcev. Če so naši kupci 

zadovoljni z izdelki, če jih dobijo dovolj, potem plačajo in boljši izdelki kot so več plačajo. In 

to je potrebno imeti spoštovanje do kupcev. Oni dajo denar za naše stroške, plače in tako 

naprej. 

  

3. Kako menite, da medosebni odnosi na delovnem mestu vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih v podjetju? 

Seveda, medosebni odnosi so pomemben faktor zadovoljstva zaposlenih, še posebej za tiste 

ljudi, ki so mogoče malo manj ambiciozni v smislu, da so pač ljudje, ki imajo tisto svoje delo 

radi, nočejo nič več in bi radi imeli mir, kar zadeva medosebnih odnosov in bi se radi z 

drugimi dobro razumeli. Za nekoga drugega pa je lahko nekaj drugega bolj pomembno, npr. 

plača ali pa kakšne druge stvari. Seveda je to en faktor zadovoljstva, ampak je drugačno 

rangiran pri ljudeh. 

 

4. Kako bi opisali komuniciranje v vašem podjetju in kako menite, da ta način 

komuniciranja vpliva na zaposlene v podjetju? 

Je več oblik komunikacije. Odvisno kakšna je komunikacije, je povezano s poslovnim 

procesom tako, da ponavadi je to kombinacija različnih načinov komuniciranja. Odvisno 

kakšen tip informacije je potrebno podat in koliko časa mora ta informacija biti na voljo. Po 

domače povedano pridejo vse komunikacije v poštev. Ena komunikacije je ustna, za take 

hitre, dnevne zadeve, ki gredo takoj mimo. Ni potrebno pisno pisati stvari, ker bo itak 

narejeno v tistem trenutku in potem drugi dan nimaš kaj počet s tem. Na način komunikacije 

vpliva tudi število ljudi s katerimi komuniciraš. Po domače povedano, če imaš nekaj povedat 

eni osebi ji lahko tudi ustno, seveda, ko ti povečaš število oseb je težje ustno to narediti in je 

zato mogoče mail boljši medij. Ko sočasno o isti zadevi obvestiš več ljudi, vsi dobijo enako 

informacijo, nobeden ne more reči, da je kakšen drugačno dobil, ker če ustno 10 poveš lahko 



 

 

 

vsakemu malo drugače ali pa vsak malo drugače razume,  tako da vsak dobi enako 

informacijo. Potem je še telefonski splet, dobro telefon je ena oblika ustne komunikacije. 

Osebni kontakt je pa mogoče boljši za urejanje kakšnih zadev, problemov, ki se jih mogoče 

po mail-u ne da. Tako, da jaz bi rekel, da vsaki način komunikacije je primeren za oglaševanje 

določenih komunikacijskih šumov. 

 

5. Ali menite, da osebno komuniciranje med vodilno osebo in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z razmerami v podjetju?  

Ja sigurno vpliva, ampak pomoje vse oblike komuniciranja vplivajo na zadovoljstvo. 

Pomembno je osebno, ker je ta komunikacije še dodaten zgled in te informacije se potem 

prenašajo naprej na nižje nivoje, zato je pomembno, da je ta informacija pravilna in tako 

naprej. Tako, da definitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 

 

6. Kakšen vodja oz kakšno vodenje menite, da je najučinkovitejše in katere lastnosti 

vključuje, ter kakšno je po vašem mnenju vodenje v podjetju? 

Če pogledamo v vso literaturo in primere iz prakse lahko vidimo, da ne obstaja način oziroma, 

da bi bila kakšna oblika vodenja bolj primerna. Obstajajo kombinacije v kakšni situaciji je 

kakšna oblika vodenja bolj primerna, v kakšnem tipu podjetja je vodenje bolj primerno. Tako, 

da dejansko gre pri vodenju za neke vrste umetnost. 

 

7. Ali menite, da morajo biti nadrejeni v vašem podjetju seznanjeni z delovnimi 

problemi svojih podrejenih in da to vpliva na zadovoljstvo zaposlenih? 

Prvo je potrebni upoštevati velikost podjetja zardi tega, ker večje kot je podjetje bolj je 

pomembno, da je postavljena hierarhija in potem, ko govorimo o temu s kakšnimi problemi 

morajo biti nadrejeni seznanjeni s problemi podrejenih je seveda potem potrebo, da je 

seznanjen samo s tistimi problemi, ki so pač na tistemu nivoju. Zato obstajajo hierarhije, zato 

je več različnih vodij in vsak vodja mora prevzeti svoj del odgovornost. Odločitve, ki pa 

presegajo nivo vodij pa mora s tem biti seveda seznanjeno vodstvo. Predvsem odločitve, ki so 

vezane na stroške podjetja. Ker stroški so neka zadeva pomembna za podjetje. Dnevne 

odločitve, npr. ali nek zaposlen gre lahko tisti dan na dopust ali ne, to so pač stvari, ki jih 

prevzame vodja. Ampak odločitve o tem v katero smer gre in predvsem o stroških dela, koga 

se bo zaposlovalo in koga odpuščalo, to pa je seveda odgovornost vodstva. Seveda je prav, da 

vodje podajo svoje predloge in mnenja. Če pa je podjetje majhno in mogoče niti ni hierarhije 



 

 

 

je ponavadi vodja, lastnik seznanjen o vsem. Pri nas imamo hierarhijo in zato mora vsak 

narediti del dela in paziti mora, da ne posega na nivo, ki se ga ne tiče, ker s tem znižuje 

avtoriteto vodilnih.  

 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju prihaja do konfliktov oziroma kaj je 

najpogostejši vzrok ali povod za nastanek konfliktov? 

Seveda ne samo v vsakem podjetju, ampak v vsaki situaciji v življenju so vedno neki konflikti 

in so konflikti najbolj normalna, naravna stvar. Bolj pomembno je, da glede na to da konflikti 

seveda nastajajo, so pomembni prvič vzroki in drugič, kako se ti konflikti razrešujejo. Vzroki 

za konflikte so lahko čisto zaradi neke delovne narava, zaradi tudi, ker je slaba organizacija, 

dva se ne moreta zmenit kdo bo kaj delal, lahko so vzroki osebne narave npr. kot sem povedat 

to prenašanje med privatnim in službenim. Sigurno ni nezanemarljivo tudi dejstvo, da je pri 

nas zaposlenih dosti sorodnikov, ta kombinacija mož žena, mogoče realne življenjske 

situacije, ki sodijo doma potem rešujeta v službi, vpliva to na odnos. Druga zadeva so vse te 

interakcije med zaposlenimi, ki lahko potem vplivajo in delajo konflikte. Naloga vodstva je, 

da te konflikte opazi in da jih ne zanemarja. Seveda eni konflikti zahtevajo večjo pozornost, 

nekateri so pa mogoče tudi odsev neke nezrelosti človeka. En del konfliktov mora človek sam 

pri sebi rešit s svojo zrelostjo. 

  

9. Kakšen je po vašem mnenju najboljši način za reševanje konfliktov in kako v 

vašem podjetju rešujete konflikte? 

Načini so različni. V bistvu vse, kar izboljšuje medsebojne odnose in vse, kar vpliva na 

motivacijo. Sigurno je manj konfliktov, ko ima podjetje neko perspektivo, kjer so urejeni tudi 

pogoji dela, kjer prihajajo novi ljudje, itd. Kadar je več dela po domače povedano je manj 

možnosti za konflikt ali pa, ko se človek dolgočasi je večja možnost za konflikt. Ampak na 

konflikt je potrebno gledati kot na nekaj pozitivnega oziroma kot nosilca razvoja, če so pač 

stvari mišljene v pravo smer. Ker, če je konflikt vezan na neko delovno situacijo je to zelo 

dobro znamenje, ker pač govori o tem, da zaposlenim ni vseeno. Če sta dva v konfliktu zaradi 

tega, kako bomo rešili en problem je to dobro.  

 

 

 



 

 

 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU X. 

10. Kaj menite, da vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Tako, kot v vsakem podjetju tudi pri nas vplivajo medsebojni odnosi, osebne ambicije, ali je 

človek zadovoljen sam s sabo, tudi kako imajo doma rešene stvari, kaj je privatno in kaj je 

službeno. Seveda materialni pogoji tudi. Tudi perspektiva podjetja, delovni pogoji, okolica, 

itd. Vplivov je veliko. Res pa je odvisno od vsakega človeka, kaj mu je pomembno, velikokrat 

so ljudem pomembne zadeve, ki so na prvi pogled ne tako pomembne na primer, če je malica 

v redu, če je čisto itd. Nobene stvari ni za zanemarit. 

 

11. Kako se odraža zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Kaže se v bistvu s participacijo v projektih, se pravi pri reševanju problemov, v vključevanju. 

Nekoga se vidi, ki je angažiran, je takoj zraven kar kaže, da je zadovoljen, motiviran, itd. 

Nekdo, ki ni nikoli pripravljen podaljšati kakšno minuto, ne kaže nekega pretiranega 

zadovoljstva. Odraža se tudi, kako človek govori o svojem podjetju, tudi privat, to veliko 

pove. Ampak je potrebo povedati, da smo vsi tukaj prostovoljno in vsak pri sebi se mora 

odločiti. Če dolgoročno ni zadovoljen mora sam nekaj narediti. Podjetje lahko nekaj naredi, 

ampak npr., če nekomu niso všeč tehnične zadeve, proizvodnja in bi mogoče raje delal v 

prehrambni industriji mora on nekaj narediti, drugače bo stalno nesrečen. Vsak ima nek cilj, 

podjetje ima cilj proizvajati čim bolj kvalitetne in čim bolj tehnološke izdelke in sigurno se ne 

bomo ukvarjali s prehrambno industrijo, se pravi, če nekdo želi to delati bo moral zamenjati 

delo. Tako, da je pomembno da človek ve, kaj bi rad sam imel. Služba je le služba, veliko 

potrpijo, potrpim tako, da vsak od nas ima lahko neko sanjsko drugo službo v mislih, ali pa 

ne. Odvisno od razmer, tega ni možno zmeraj realizirat.  

 

12. Menite, da so zaposleni v podjetju na splošno zadovoljni? 

Zadovoljstvo je relativna zadeva. Ena stvar je primerjava zadovoljstva z drugimi podjetji, 

verjetno so bolj zadovoljni kot v podjetju zraven nas, ki bodo morali iti v stečaj. Predvsem 

pomembno je, da vemo, da je to začaran proces. Ne morem reči dobro, zdaj so zadovoljni in 

to je to, ampak je to začaran proces in vsak dan je potrebno delati, ker drugače ti zadovoljstvo 

propade. Gledamo naprej. Nekatere stvari se da narediti hitro nekatere ne, mogoče zahtevajo 

nekaj več denarja, sigurno izboljševanje delovnih pogojev zahteva nekaj dodatnih stroškov 

npr., če hočemo narediti novo proizvodno halo, če hočemo nek nov stroj, da bo lažje 



 

 

 

zaposlenim, itd. Konec koncev tudi, da se vodje naučijo pravilno voditi se odraža na 

zadovoljstvu. Z dnevno komunikacijo se pa da veliko izboljšati. Odnosi, razumevanje, 

vodenje traja nekaj časa, da se navadimo, mogoče tudi 3 leta, da se navadimo na isti način 

razmišljanja in dela. Zaključim pa lahko, da so zaposleni po mojem zadovoljni.   

 

ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X. 

13. Kaj vam predstavlja pojem organizacijska klima v podjetju? 

Mislim, da je organizacijska klima ponavadi skupek dejavnikov, ki vplivajo na odnose na 

ljudi, na vzdušje v podjetju, na konec koncev učinkovitost dela zaposlenih in tako naprej. 

Dejavniki so pa zelo različni, odvisno od tipa podjetja, velikosti podjetja, panoge, konec 

koncev lokacije podjetja in tako dalje. 

 

14. Kakšna je po vašem mnenju organizacijska klima v podjetju? 

Zdaj jaz ne morem primerjati, kakšna je bila preden sem prišel jaz v podjetje, sigurno pa so 

bile narejene stvari v tej smeri, da se klima izboljšuje, predvsem zato, ker je prvo potrebno 

povsod narediti kaj, da se klima izboljša in drugo zato, ker nivo organizacijske klime ni samo 

samoumevno stanje in pač tudi, če ga enkrat vzpostaviš ne ostane in zato ga moraš vzdrževat 

in nadgrajevat, zato ker se trg spreminja, izdelki se spreminjajo, zahteve naročnikov se 

spreminjajo, pričakovanja zaposlenih in tako naprej. In upoštevati je treba tudi zunanje 

dejavnike. 

 

15. Ali menite, da organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

To je pomoje obratna povezava, se pravi, da zadovoljstvo zaposlenih karkoli je to, to je pač 

subjektiven občutek. Za nekoga je zadovoljstvo nekaj, za nekoga nekaj drugega. Samo 

dejansko zadovoljstvo zaposlenih meri klimo tako, da klima seveda vpliva, hkrati hočem reči, 

da je klima nad zadovoljstvom. 

 

 

 



 

 

 

Priloga 4: Intervju 2 

 

 Se lahko predstavite in opredelite svojo stopnjo izobrazbe? 

Sem moški srednjih leti. Zaposlen sem v podjetju X kot vodja oddelka, kjer sem odgovoren za 

production management in planiranje proizvodnje. Imam 7 stopnjo izobrazbe in sem 

diplomiran ekonomist. 

 Koliko let delovne dobe imate, kakšna sta Vaš nivo in staž v podjetju X? 

Svojo delovno pot sem začel pred 19 leti, ko sem začel pomagati očetu, ker je ravno ustanovil 

podjetje. Poleg tega sem tudi študiral in, ko sem diplomiral iz ekonomije sem se zaposlil v 

sedanjem podjetju. To je bilo pred točno trinajstimi leti. Dolga doba. Takrat še kot delavcev v 

proizvodnji. Počasi sem spoznaval samo podjetje in, ker nisem želel za vse večne čase ostati v 

proizvodnji sem se trudil in počasi napredoval. Po osmih letih raznih izkušenj v podjetju so 

me postavili na sedanje mesto. 

DIMENZIJE OZIROMA DELOVNE RAZMERE (MEDOSEBNI ODNOSI, 

KOMUNICIRANJE, VODENJE, REŠEVANJE PROBLEMOV), KI ODRAŽAJO 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN POSLEDIČNO ORGANIZACIJSKO KLIMO. 

1. Kakšni so po vašem mnenju medosebni odnosi  v podjetju ? 

Mislim, da so medosebni odnosi med nami dobri. Odvisno od dneva, ampak na splošno se 

dobro razumemo skupaj. Dobri so zato, ker se med seboj vsi že dolgo let poznamo in, če pride 

kdo na novo, ga vzamemo za svojega. Tudi delamo že ogromno leti eni in isti skupaj tako, da 

smo se navadili drug na drugega. Če je kakšen dan problem se vsi skupaj zmenimo in gremo 

naprej. Pomoje se dobro razumemo vsi skupaj med sabo, ker podjetje ni preveč veliko, 

verjetno bi bilo drugačno če bi nas delalo 1000.  

 

2. Kaj menite, da vpliva na medosebne odnose v podjetju in kaj spodbuja dobre 

oziroma slabe medosebne odnose? 

Na prvem mestu sigurno to, da se med sabo poznamo tudi privatno. V podjetju delamo ljudje, 

kateri tudi živimo blizu in se osebno poznamo. Potem je tudi toleranca med nami večja. Ni 

toliko zamer. In pomagamo si tudi dobro. Sigurno je za naše odnose pomembno tudi, kakšen 

je direktor. Lani smo dobili novega, prvo smo bili vsi žalostni, ker smo bili navezani in 



 

 

 

navajeni na starega, potem pa smo bili prestrašeni, še posebej, ker je imel do nas tak vzvišen, 

formalen odnos. Mi nismo bili navajeni takega. In zaposleni na nižjih položajih ga niti niso 

spoznali, ker ni šel nikoli do njih. Potem smo ugotovili, da ni lih tako slab in se je stanje 

izboljšalo. Tudi naš odnos do njega je zdaj v redu. Dobro je tudi, da imamo večkrat na leto 

piknike. To je že tradicija in takrat se med sabo pogovarjamo, smejemo, družimo in 

zabavamo. Dobro je tudi, če ni preveč konfliktov in, da nam nadrejeni podajo točne 

informacije, kaj moramo narediti, kadar delamo kakšno stvar, da ne pridejo kasneje in 

kritizirajo delo za katerega niti nisi vedel da ga mora opraviti. Dobro je tudi, če so naše 

stranke zadovoljne in, da se ne pritožujejo, potem smo tudi mi zadovoljni. Kakšen dan, ko se 

nabere preveč dela, pridemo vsi malo raztreseni in potem se zna zgoditi, da komu rečem 

kakšno stvar, ki jo kasneje obžalujem. Ampak jaz, če zgrešim, se tistemu opravičim.  

 

3. Kako menite, da medosebni odnosi na delovnem mestu vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih v podjetju? 

Če se med sabo dobro razumemo se to sigurno pozna na našem zadovoljstvu. Če se kdo s kom 

skrega in pride v konflikt, potem niso lih zadovoljni med sabo. Tudi če pride direktor in 

zjutraj ali, ko gre domov pozdravi se na nas pozna zadovoljstvo. Ampak sigurno, ko je 

vzdušje sproščeno, ko delo poteka normalno se smejimo in hecamo med sabo, takrat smo vsi 

zadovoljni in gremo veseli domov. 

 

4. Kako bi opisali komuniciranje v vašem podjetju in kako menite, da ta način 

komuniciranja vpliva na zaposlene v podjetju? 

Komuniciranje pri nas je dobro. Pride kakšen krat do večjih težav in takrat smo malo slabe 

volje, ampak gre mimo. Pomoje je dobro, ker smo v podjetju, ki ni preveč veliko in ni med 

nami preveč v uporabi teh modernih elektronskih naprav. Če je treba kaj na hitro povedat greš 

do osebe in mu poveš. Če ima direktor kaj za sporočit zaposlenim v proizvodnji ponavadi 

napiše mail in ga pošlje vodjem in ti ga nalepijo na oglasno desko. Že, ko smo pri oglasni 

deski: imamo to desko, kjer lahko vsak napiše, če ima vodilnim kaj za povedat. Sporočila se 

nato nese direktorju in ta jih kasneje upošteva in se trudi nekaj narediti. Dobro, uporabljamo 

kot povsod tudi pri nas telefon. Sam dosti uporabljam mail za komuniciranje, ampak ne za 

naše zaposlene. Sam sem pristaš, da se če se le da povem človeku v oči. To gre najbolj hitro. 

 



 

 

 

5. Ali menite, da osebno komuniciranje med vodilno osebo in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z razmerami v podjetju?  

Ja mene osebno je pomembno zato, ker kakšen krat njegovega mail-a ne razumem dobro in še 

dobro, da če le ima čas grem lahko do njega in ga vprašam. To je prednost, da niso zelo veliki. 

Takrat ga vprašam, kar me zanima in se zmenimo in potem ni nobenih problemov. Pomoje 

delavci v proizvodnji bi bili tudi zadovoljni, če bi direktor kdaj šel do njih, jim  povedal, če je 

z njimi zadovoljen, jih pohvalil, ker dobro opravljajo delo. Še posebej, ker so bili prej 

navajeni, da je direktor šel med njih in se z njimi pogovarjal. Zdaj, je na primer prišla 

informacija, da bomo podaljšali za 1 teden kolektivni dopust, ker bomo namestili nove stroje. 

Ko smo povedali delavcem v proizvodnji so se pričele govorice, da upajo da je to res in da, če 

jim ne gre slabo. Mi vodje smo jih pomirili in jim razložili realno situacijo. Lepo bi bilo, da bi 

direktor to povedal delavcev. Sigurno bi bili bolj zadovoljni.  

 

6. Kakšen vodja oz. kakšno vodenje menite, da je najučinkovitejše in katere 

lastnosti vključuje, ter kakšno je po vašem mnenju vodenje v podjetju? 

Vodja mora biti človeški, razumeti mora, da pri vsakem delu nastajajo napake in pravilno 

mora reagirati nanje. Njegovo vodenje mora vključevati tudi sodelavce, da skupaj poiščemo 

pravo pot. Ne sme se sam odločati. Biti mora sodelavec in obdržati mora njegovo stopnjo 

avtoritete. Vodenje je dobro saj, če gledam iz moje strani, je direktor pripravljen na 

sodelovanje s sodelavci, ima avtoriteto in se trudi za podjetje. Tudi glede reševanja problemov 

nimamo težav. Mi vodje se trudimo, da bi bilo našim zaposlenim dobro na delu, da bi bila 

dobra organizacija dela in, da bi bili motivirani za delo. Ta stik med direktorjem in samimi 

delavci v proizvodnji pa bi bil lahko boljši. 

 

7. Ali menite, da morajo biti nadrejeni v vašem podjetju seznanjeni z delovnimi 

problemi svojih podrejenih in da to vpliva na zadovoljstvo zaposlenih? 

Pomoje, da. Nenazadnje smo tukaj na delu in delo ne more potekati tako, kot bi lahko, če 

imajo določeni delavci težave. Osebno se trudim pogovarjati s podrejenimi z njimi imam tak 

prijateljski odnos in vedo, da, če je kaj narobe, da lahko pristopijo do nas in skupaj bomo 

rešili probleme. Direktor je tudi seznanjen s problemi zaposlenih in jim skuša pomagati. Na 

primer zaposleni so več let trpeli ker niso imeli glavnih vhodnih vrat v halo in tako jim je bilo 

pozimi mraz, poleti pa toplo. Direktor je slišal za problem in v 2 tednih so bila postavljena 



 

 

 

vrata in nova klimatska naprava. Če nadrejen ni imun za probleme zaposlenih so ti očitno 

zadovoljni. 

 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju prihaja do konfliktov oziroma kaj je 

najpogostejši vzrok ali povod za nastanek konfliktov? 

Ja vzrokov za konflikte je ogromno. Pomoje je najpogostejši razlog ta, da je kdo slabe volje in 

nato s svojim načinom vpliva na druge, potem pride do konflikta. Lahko tudi kakšna 

netoleranca, kdaj tudi slab pretok informacij. Mogoče, če kdo zanemarja delo in potem mora 

en drug delavec opraviti delo namesto njega.  

 

9. Kakšen je po vašem mnenju najboljši način za reševanje konfliktov in kako v 

vašem podjetju rešujete konflikte? 

Sigurno je potrebno sam konflikt, kot prvo videti in ga zaznati ter se odločiti odgovoriti nanj. 

Spet je od konflikta odvisno, kako ga bomo rešili, kdaj pomaga samo pogovor, kdaj pa je 

potrebno na novo organizirati delo. Pri nas konflikte ne zanemarjamo, saj se že po tem vidi 

koliko let delujemo na trgu. Sproti rešujemo probleme, se veliko pogovarjamo med seboj, itd. 

 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU X. 

10. Kaj menite, da vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Zaposleni so pomoje zadovolji, če pridejo na delo, vedo da jih čaka delo, da je vse 

organizirano, da delo poteka nemoteno, da vedo da niso samo števila pri nas, da se kdaj tudi 

posmejemo in zabavamo in, da točno na datum v mesecu dobijo nakazano plačo. V našem 

podjetju nam vodstvo 4x na leto organizira dan za druženje, gremo na piknik, itd. Takrat čutiš 

zadovoljstvo vseh nas in tudi pripadnost podjetju. Dobri delovni odnosi med nami sigurno 

vplivajo na zadovoljstvo, kdaj si tudi organiziramo sami kakšen dan za druženje, kot je bilo 

nekaj časa nazaj akcija Očistimo Slovenijo. Na take stvari pridemo vsi in pomoje se s tem 

vidi, da so zaposleni zadovoljni s podjetjem. 

 

11. Kako se odraža zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Nas takoj vidiš. Mi se pogovarjamo, se smejimo, to takoj čutiš. Če je potrebno kdaj podaljšati 

načeloma ne dela noben težav, to z veseljem naredimo. Tudi pri samem delu smo delavci 



 

 

 

previdni in poskrbimo, da dobro opravimo svoje delo. Ko gremo na piknik se o tem še 2 tedna 

govori v podjetju, take stvari.  

 

12. Menite, da so zaposleni v podjetju na splošno zadovoljni? 

Jaz mislim, da ja. Že kar sem prej povedal, da se razumemo med sabo, delo imamo, plačo 

dobivamo tako, da smo pomoje kar vsi zadovoljni. 

ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X. 

13. Kaj vam predstavlja pojem organizacijska klima v podjetju? 

Gre za vzdušje, ki prevladuje med vsemi nami sodelavci, ali se med seboj razumemo, 

pogovarjamo, pozdravljamo, družimo ali pa bi mogoče bili lahko nenehno v konfliktu, bili bi 

nezadovoljni, kar pri nas na srečo tega ni.  

 

14. Kakšna je po vašem mnenju organizacijska klima v podjetju? 

Pri nas je dobra klima. Kot sem že prej povedal, nismo prav veliko podjetje in zato lahko 

probleme rešujemo sproti, med seboj se poznamo tudi osebno in to se sigurno pozna na delu. 

Tudi vsa naša druženja potekajo sproščeno in veselo. Zaposleni smo zadovoljni, ker imamo 

delo in se trudimo, da bi ga čim bolje opravili, da bi ga imeli tudi v prihodnje.  

 

15. Ali menite, da organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Sigurno. Če smo zaposleni zadovoljni bo tudi klima dobra. Če nismo zadovoljni sigurno 

klima ne bo dobra, kar se bo kasneje poznalo največ pri samem delu, odnosih med nami, itd. 

Ampak, kot sem povedal mi smo skupina, katera sodeluje med sabo in se trudi, da bi bili vsi 

zadovoljni in potem pride zraven, da je klima dobra. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5: Intervju 3 

 

 Se lahko predstavite in opredelite svojo stopnjo izobrazbe? 

Sem redno zaposlena delavka v proizvodnji v podjetju X. Stara sem 28 let, končala pa sem 

srednjo poklicno šolo.  

 Koliko let delovne dobe imate, kakšna sta Vaš nivo in staž v podjetju X? 

Moja delovna doba je 6 let, delala sem tudi v času šolanja. Ko sem zaključila šolo sem se 

zaposlila v tem podjetju, to je bilo pred 4 leti.  

DIMENZIJE OZIROMA DELOVNE RAZMERE (MEDOSEBNI ODNOSI, 

KOMUNICIRANJE, VODENJE, REŠEVANJE PROBLEMOV), KI ODRAŽAJO 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN POSLEDIČNO ORGANIZACIJSKO KLIMO. 

1. Kakšni so po vašem mnenju medosebni odnosi  v podjetju ? 

Medosebni odnosi v našem podjetju so dobri. Vsi se med seboj tudi osebno poznamo, saj smo 

že nekaj let sodelavci, ter živimo tudi v bližini. Veliko se pogovarjamo, med prostimi dnevi se 

med seboj družimo. Pri delu si pomagamo. Ker se osebno poznamo je vzdušje bolj 

prijateljsko, tako da ni veliko konfliktov. 

 

2. Kaj menite, da vpliva na medosebne odnose v podjetju in kaj spodbuja dobre 

oziroma slabe medosebne odnose? 

Na medosebne odnose v podjetju vpliva odnos nadrejenih do podrejenih, odnos sodelavcev do 

ostalih sodelavcev, ali hodimo na delo z veseljem ali ne… Razni konflikti med posamezniki 

pa lahko spodbudijo slabe medosebne odnose med vsemi sodelavci. Čeprav, kot sem povedala 

pri nas ni preveč konfliktov. Lani smo zamenjali direktorja, takrat je bilo malo napeto, ampak 

sedaj je ok. Avgusta bomo imeli en teden več kolektivnega dopusta, ko so nam to povedali 

smo bili prestrašeni, da nismo tudi mi v tej krizi, ampak bomo samo dobili nove stroje. Pri nas 

na dobre odnose vpliva to, da skoraj vsi med seboj poznamo, da je vodja človeški in prijazen, 

da je eden od nas. Z direktorjem pa nimamo osebnih stikov. 



 

 

 

3. Kako menite, da medosebni odnosi na delovnem mestu vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih v podjetju? 

Po mojem mnenju dobri medosebni odnosi vplivajo na veliko zadovoljstvo zaposlenih v 

podjetju. Slabi pa prinesejo do konfliktov in nezadovoljstva. Če se razumemo med seboj, si 

pomagamo in rešujemo težave, zato nimamo razloga da smo nezadovoljni. Če se pa moramo 

kregati, nas nobeden ne upošteva, nobeden nam nič ne pove, potem smo nezadovoljni. 

 

4. Kako bi opisali komuniciranje v vašem podjetju in kako menite, da ta način 

komuniciranja vpliva na zaposlene v podjetju? 

Komuniciranje v našem podjetju je, kar zadovoljivo. To vpliva na zaposlene v podjetju tako, 

da smo bolj sproščeni. Mi največ komuniciramo med sabo in z vodjem. Z direktorjem osebno 

ne komuniciramo, nas kontaktira samo preko oglasne deske. Razen, če ga vidimo se 

pozdravimo. Vodje pa nam povedo, kolikor se le da ponavadi, kar osebno. Razen, če nas je 

potrebno obvestiti o kakšni zadevi, to tudi uradno napišejo na oglasno desko. Če imamo 

kakšna vprašanja konkretno za direktorja obesimo na oglasno desko in potem vodje dajo to 

njemu. Mail-ov mi ne uporabljamo. Imamo telefone, ki jih uporabljamo, če je treba koga na 

hitro poklicati na drugo stran hale. 

 

5. Ali menite, da osebno komuniciranje med vodilno osebo in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z razmerami v podjetju?  

Seveda vpliva in to zelo. Menim, da z osebnim komuniciranjem vodja pridobi zaupanje 

zaposlenih in, da mu postanejo bolj zvesti. V našem podjetju direktor ni še nikoli prišel v 

proizvodnjo in osebno ga sploh ne poznam, ker ni nikoli govoril z mano. Skratka, osebnega 

komuniciranja z direktorjem nimamo z našim vodjem in tudi drugimi pa komuniciramo 

večinoma osebno. Sigurno smo bolj zadovoljni, če nam osebno kaj povejo, kot pa samo, da 

lepijo obvestila po oglasnih deskah. 

 

6. Kakšen vodja oz kakšno vodenje menite, da je najučinkovitejše in katere lastnosti 

vključuje, ter kakšno je po vašem mnenju vodenje v podjetju? 



 

 

 

Najbolj učinkovito je vodenje, pri katerem vodja posluša tudi njegove zaposlene in je prijazen 

do zaposlenih. Direktor v našem podjetju skrbi za nas, saj smo v zadnjem letu dobili nova 

vrata, novo klimo, boljše malice. Moti pa nas to, da nas nikoli ne pride osebno pogledati. Naš 

vodja pa je zelo dobra oseba, na daleč se mu vidi, da se trudi in, da mu ni vseeno za nas in za 

delo.  

 

7. Ali menite, da morajo biti nadrejeni v vašem podjetju seznanjeni z delovnimi 

problemi svojih podrejenih in da to vpliva na zadovoljstvo zaposlenih? 

Menim, da morajo biti seznanjeni, saj tako lahko hitro rešijo težave. Drugače se te težave 

samo nabirajo in takrat nismo zadovoljni. 

 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju prihaja do konfliktov oziroma kaj je 

najpogostejši vzrok ali povod za nastanek konfliktov? 

Da prihaja do konfliktov je najpogosteje razlog to, da ni dobre komunikacije med nami oz. 

pride lahko do nesporazumevanja. Kdaj nam tudi naše vodstvo ne poda točnih informacij in 

potem so sami problemi. Če se kakšen dan ne prav razumemo, ali smo slabe volje potem bo 

verjetno prišlo do konflikta. 

 

9. Kakšen je po vašem mnenju najboljši način za reševanje konfliktov in kako v 

vašem podjetju rešujete konflikte? 

Najboljši način za reševanje konfliktov je s pogovorom in to delamo tudi v našem podjetju. 

Če je kaj narobe se med seboj pogovorimo, povemo našemu vodji, kaj je narobe in to rešimo. 

Če on ne more ukrepati pa gre do direktorja in se oni zmenijo med samo. Prav kakšnih večjih 

konfliktov ni med nami.  

 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU X. 

10. Kaj menite, da vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Na zadovoljstvo zaposlenih v našem podjetju vpliva dobra komunikacija med  nami in našim 

vodjem, skupno druženje,… Zelo smo veseli, ker nam podjetje vsaj 4x letno priredi piknik, 



 

 

 

katere stroške krije podjetje. Naše druženje dopolnjujemo tudi z raznimi akcijami (npr. 

čistilna akcija očistimo Slovenijo) Zadovoljni smo tudi, ker imamo vsaki mesec plačo, ker nas 

direktor upošteva (dal je novo klimo, boljše malice) oziroma zato, ker imamo delo, ki ga 

opravljamo skupaj z našimi znanci. 

 

11. Kako se odraža zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Zadovoljstvo zaposlenih v našem podjetju se izraža skozi dobro voljo, ki jo imajo vsi 

zaposleni v podjetju. Tudi v samem delu, ki ga opravljamo nemoteno. Med odmori je veselje 

in potem gremo z več močni naprej delat. Tudi trudimo se, da so naši izdelki odlično narejeni.  

 

12. Menite, da so zaposleni v podjetju na splošno zadovoljni? 

Menim, da je zadovoljstvo zaposlenih zadovoljivo. Če ne bi bilo tako, bi bilo več problemov 

in na ljudeh bi se poznalo, da niso zadovoljni. Če bo še tako naprej, bo super. 

 

ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X. 

13. Kaj vam predstavlja pojem organizacijska klima v podjetju? 

Pojem organizacijska klima v podjetju  je to, da kako se med seboj razumemo, pogovarjamo, 

družimo. Pri nas je dobra klima. 

14. Kakšna je po vašem mnenju organizacijska klima v podjetju? 

Po mojem mnenju je organizacijska klima v našem podjetju, kar zadovoljiva. Nimamo večjih 

težav, razumemo se, delo imamo tako, da je klima dobra. 

15. Ali menite, da organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Seveda, vpliva. Če se med seboj ne bi razumeli tudi klima ne bi bila dobra, se pravi je to 

povezano eno z drugim. Če smo zadovoljni je klima dobra, če nismo pa ne.  

 

 



 

 

 

Priloga 6: Intervju 4 

 

 Se lahko predstavite in opredelite svojo stopnjo izobrazbe? 

Sem oseba, ki je stara 35 let. Po izobrazbi sem ekonomski tehnik. Delati sem začela mlada.  

 Koliko let delovne dobe imate, kakšna sta Vaš nivo in staž v podjetju X? 

Moja delovna doba je 13 let, toliko je tudi moj staž v podjetju X. V podjetju sem zaposlena 

kot delavka v proizvodnji. 

DIMENZIJE OZIROMA DELOVNE RAZMERE (MEDOSEBNI ODNOSI, 

KOMUNICIRANJE, VODENJE, REŠEVANJE PROBLEMOV), KI ODRAŽAJO 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN POSLEDIČNO ORGANIZACIJSKO KLIMO. 

1. Kakšni so po vašem mnenju medosebni odnosi  v podjetju ? 

Rekla bi, da so v podjetju izredno dobri medosebni odnosi, če npr. primerjamo naše 

medosebne odnose s kakšnimi v drugem podjetju. Veliko mojih prijateljev mi omeni, da 

imajo na svoje delu probleme s kakšnimi sodelavci. Pri nas se to ne dogaja. Moram povedati, 

da smo bolj majhen kolektiv, da se vsi poznamo med sabo, da prihajamo na delo skoraj vsi iz 

istega območja in, da se poznamo tudi privatno. Med nami je tudi veliko sorodnikov, 

poročenih, zelo dobrih prijateljev, itd. Z večino se poznamo že od otroštva. To se vsekakor 

pozna pri naših odnosih na delu. Smo kolektiv, ki se razume in si pomaga. Moram povedati, 

da je prijetno prihajati vsaki dan na delo, če imaš take sodelavce. Naš vodja je tudi zelo 

prijeten moški. Z njim se lahko pogovarjaš, točno ve kaj mora kdo delati oziroma naloge nam 

jasno razloži. Z njim nimamo nikoli problemov. Z našim direktorjem nimamo veliko 

odnosov, saj se večino časa zadržuje v svoji pisarni. Redko kdaj pride dol k nam na obisk. 

Ampak ni slab človek. Ni veliko časa z nami. Na začetku, ko je prevzel to funkcijo smo se 

malo bali, saj smo bili našega starega direktorja navajeni in nismo vedeli, kakšen je ta novi 

direktor. Na začetku je bilo malo čudno, ampak se je nato izkazalo, da ni tako slab. Ampak, 

kot sem rekla ga ne dobro poznamo, saj se ne druži veliko z nami. Spomnim se, da je bil na 

začetku malo problem, ker smo mislili, da ni najbolj primeren za našega direktorja, ker je 

mlad. Ampak, ko je začel delati se je po nekaj mesecih videlo, da je sposoben. Pod starim 

direktorjem smo imeli tudi družabne dneve in piknike, ki jih je organiziralo podjetje. Tega 



 

 

 

novi direktor ni prekinil. To nas veseli. Na pikniku se nam tudi pridruži. Ko smo imeli prvič 

piknik z njim, smo ugotovili, da je prijeten človek. Mi zaposleni pa se dobro razumemo in 

imamo res dobre medosebne odnose.  

 

2. Kaj menite, da vpliva na medosebne odnose v podjetju in kaj spodbuja dobre 

oziroma slabe medosebne odnose? 

Po mojem mnenju bi rekla, da vpliva poznanstvo med sabo. Tako, kot je v našem podjetju. 

Kot sem omenila. Vpliva sigurno to, da so zaposleni dobri eden do drugega, da niso 

pokvarjeni kot ljudje. Če si dober do drugih in jih sprejemaš take kot so, ni problemov na 

delu. In iz tega izhaja vse. Se lahko pogovarjaš med seboj, med malico se smejiš in se malo 

pohecaš, si pomagaš tako na delu, kot tudi privat. In zato se počutiš res prijetno. Slabi 

medosebni odnosi nastanejo, če si hočeš med seboj slabo in ne želiš nič dobrega drugi osebi. 

Če si ljubosumen na drugega. Samo pri nas res mislim, da se to ne dogaja. Če se razumeš 

dobro med sabo oziroma, če imaš dobre medosebne odnose je pri delu vse lažje. Vsaj jaz tako 

mislim. Mislim da, če so v podjetju slabi medosebni odnosi prihajaš na delo vsaki dan s 

težavo. Vesela sem, da imamo tudi  take vodje pri nas s katerimi se razumemo. Ker, ponavadi 

se sodelavci med seboj razumejo, ne vsi ampak v večini in imajo večje probleme z vodilnimi.   

 

3. Kako menite, da medosebni odnosi na delovnem mestu vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih v podjetju? 

Osebno mislim, da zelo vplivajo medosebni odnosi na naše zadovoljstvo. Ker, če imamo slabe 

medosebne odnose ne moremo biti zadovoljni, smo nenehno slabe volje. Če imamo dobre 

medosebne odnose pa smo seveda zadovoljni. To zelo vpliva na samo delo. S slabimi 

medosebnimi odnosi niti ne moreš normalno delati. Je zelo težko in mislim, da ne zdržiš 

dolgo časa. Če bi se pri nas to dogajalo, si ne predstavljam, kako bi bilo težko priti vsaki dan 

na delo. Še posebno v teh težkih časih, ko si ne moreš izbirati zaposlitve, ker je niti ne dobiš 

in moraš potrpeti. In, če moraš dan za dnem prihajati na delo in gledati sodelavce s katerimi se 

ne razumeš, mislim, da mora biti zelo težko. Če pa prihajaš na delo in srečaš sodelavce s 

katerimi se razumeš je vse lažje. Moram povedati, da kdaj komaj čakam da pridem na delo, da 

se rešim malo osebnih problemov in težav, da sodelavcem povem kakšno dobro novico in, da 

se z njimi lahko pogovarjam. Si res ne predstavljam, kako bi bilo, če se ne bi razumeli med 

seboj. Skratka medosebni odnosi zelo vplivajo na zadovoljstvo med nami.  



 

 

 

 

4. Kako bi opisali komuniciranje v vašem podjetju in kako menite, da ta način 

komuniciranja vpliva na zaposlene v podjetju? 

Komuniciranje pri nas je normalno, kot povsod drugje. Mi komuniciramo tako, da se med 

seboj pogovarjamo, se pravi, da komuniciramo osebno. Kar je še najboljša varianta. Če imaš 

seveda možnost tako komunicirati. Tega je pri nas največ. Uporabljamo tudi pisno 

komuniciranje, saj imamo našo oglasno tablo na katero damo kakšno sporočilo, ki ga 

napišemo. To tablo uporabljamo mi, ko hočemo kaj sporočiti vodilnim in vodilni, ko hočejo 

kaj sporočiti nam. Uporabljamo seveda tudi telefon, ko moramo poklicat sodelavce, ki so na 

drugi strani hale, da ne izgubljamo časa s tem ko hodimo do njih. Prav mi drugega ne 

uporabljamo. V podjetju pa se seveda uporablja računalnik, fax, verjetno se veliko 

pogovarjajo po mail-ih. Komuniciranje, ki ga mi uporabljamo mislim, da dobro vpliva na nas. 

Si vse na hitro povemo in se vse na hitro zmenimo. Tudi vodja, ko nam ima kaj za povedati 

pride k nam in nam pove. Ni nas veliko in zato nimamo problemov s komuniciranjem. 

Direktor pa uporablja oglasno tablo, ko nam ima kaj za sporočiti. Napiše na računalnik, 

sprinta in zalepi na tablo. Kdaj bi nam lahko povedal kaj tudi osebno, ampak tega pač ne dela. 

Direktor ima vedno za povedati pomembne stvari, ki zadevajo naše delo in zato bi bili bolj 

zadovoljni, če bi to naredil osebno. Mislim, da mi komuniciramo tudi, če sploh med seboj ne 

govorimo saj, če se samo pogledamo med seboj vemo kaj kdo misli. To je seveda zato, ker se 

dobro poznamo med seboj. V glavnem pri nas je komuniciranje normalno in to dobro vpliva 

na nas. 

 

5. Ali menite, da osebno komuniciranje med vodilno osebo in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z razmerami v podjetju?  

Ja in to zelo. Osebno komuniciranje je najboljše, ker se vse na hitro zmeniš, pogovoriš in 

rešiš. Kot sem omenila naš direktor ne uporablja osebnega komuniciranja in zato mi ne 

moremo povedati svojega mnenju njemu. Se pogovarjamo samo med seboj. Kdaj je to prav 

nadležno, ker on nekaj napiše in konec. Potem moramo mi spraševati vodje, kaj pravzaprav 

misli s tem, če smo prav razumeli itd. Sigurno osebno komuniciranje med vodilnimi in nami 

vpliva na naše zadovoljstvo. Smo zadovoljni, če osebno komunicirajo z nami. Si res ne 

predstavljam, da naš vodja ne bi prišel do nas in nam osebno povedal, kaj moramo naredili, 

kaj bo jutri, kakšni so načrti, kaj pravi direktor,... Če bi samo napisal na tablo in konec 

pomoje ne bi bili najbolj zadovoljni.  



 

 

 

 

6. Kakšen vodja oz kakšno vodenje menite, da je najučinkovitejše in katere lastnosti 

vključuje, ter kakšno je po vašem mnenju vodenje v podjetju? 

Vodja mora biti tak, da je odprt za ljudi, da mu ni težko delati, reševati problemov, nas 

poslušati, poslušati direktorja,... ampak, da vse to dela z veseljem. Še zmeraj mora biti malo 

strog, da delo poteka normalno, ker drugače bi lahko delali vse po svoje, ampak mora biti tudi 

prijazen do nas, nas poslušati,...Vodenje mora biti tako, da delo vsaki dan poteka normalno. 

Da npr. ne en dan delamo 10 ur brez pavze in drugi dan potem nimamo kaj delati. Če vodja 

želi, da je njegovo vodenje učinkovito mora sodelovati z direktorjem in z nami. Z direktorjem 

morajo uskladiti vse stvari tako, da bodo prav in z nami mora potem to zmenjeno izvajati v 

praksi. Ne pa, da samo kima na to, kar reče direktor. To nima velikega učinka. Naš vodja je 

dober, saj ve kaj dela. Je že veliko let v podjetju, tudi že kar nekaj časa vodja in točno ve kaj 

mora delati. Kdaj se skrega tudi z direktorjem, če meni, da nima prav. V glavnem mora 

sodelovati z vsemi in organizirati delo tako, da bo potekalo normalno. Vodenje pri nas je 

dobro. Vodja sodeluje z nami, sodeluje z direktorjem in upošteva mnenje od vseh. Zadovoljni 

smo, ker je naš vodja že po naravi tak veseljak in nenehno dobre volje. Je pripravljen delati in 

to, kar dela dela z veseljem. Direktor uporablja malo bolj drugačen stil vodenja vsaj, kar 

zadeva samega dela. Kar ukaže, to mi naredimo. Kar je seveda logično. Nas pa tudi upošteva. 

Želi si, da bi podjetje zdržalo to krizo, da bi delali še naprej in vsaki dan dela primerno temu. 

Tudi mi si seveda želimo, da bi podjetje zdržalo to krizo in, da bi še naprej imeli to zaposlitev. 

 

7. Ali menite, da morajo biti nadrejeni v vašem podjetju seznanjeni z delovnimi 

problemi svojih podrejenih in da to vpliva na zadovoljstvo zaposlenih? 

Ja, sigurno. Če niso seznanjeni z našimi delovnimi problemi nima smisla, da so sploh vodilni. 

To vpliva na naše delo, na naš zaslužek, plače. Sigurno morajo vedeti vse delovne probleme 

in obvezno tudi reševati. Drugače, res nima smisla. Veliko časa smo prosili za nova vrata, ker 

je bilo skoraj nevzdržno delati, saj je bil pozimi neznosen mraz, poleti neznosna vročina. In to 

so morali vodilni popraviti, drugače bi bilo tako nezadovoljstvo med nami, da bi se res 

poznalo na delu. Pozimi so ljudje zboleli za gripo, ker jim je bilo mraz na delu in je podjetje 

plačevalo bolovanja in mi, ki smo ostali na delu smo morali nenehno podaljševati, ker nismo 

zmogli vsega narediti. Recimo tudi, da kakšen stroj ne dela prav, to je problem, ki ga morajo 

vodilni vedeti in rešiti. Ker delovni problemi vplivajo slabo na delo. Če je stroj pokvarjen ali 

pa da ne dela prav, so nato izdelki slabo narejeni in na koncu naši kupci mislim, da ne bi bili 



 

 

 

prav zadovoljni, če bi bilo tako. In tega ne bi plačali in nato bi bilo ogromno problemov. In 

mislim, da si prav nobeden ne želi, da bi bilo naše delo slabo narejeno. Saj na ta način ne 

prideš daleč. 

 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju prihaja do konfliktov oziroma kaj je 

najpogostejši vzrok ali povod za nastanek konfliktov? 

Povodov za nastanek konflikta je ogromno. Če izpustimo tehnične težave je predvsem vzrok 

za nastanek konflikta v ljudeh samih. Odvisno, kakšni so ljudje. Če so nagnjeni k temu, da 

nenehno iščejo kaj da bi bilo narobe, jim bo vedno uspelo in bo vedno kaj narobe. Prav pri nas 

bi lahko rekla, da je največ vzrokov za nastanek konflikta mogoče kakšno nerazumevanje 

navodil ali pa mogoče kakšno sporočilo direktorja, ki ga ne razumemo dobro. Mi v našem 

podjetju se soočamo z normalnimi konflikti. Nimamo velikih težav. Kdaj je kdo slabe volje in 

se nehote spravi na koga ampak nič takega. Kdaj se lahko tudi mož in žena ali pa kakšen par 

skregata in potem delajo vse nas malo živčne, ampak nič takega. 

 

9. Kakšen je po vašem mnenju najboljši način za reševanje konfliktov in kako v 

vašem podjetju rešujete konflikte? 

Sigurno je najboljše, da se pogovorimo med seboj in rešimo zadeve. To v našem podjetju 

rešujemo. Najbolj je pomembno, da oseba, ki ima probleme to takoj pove in ne skriva in 

prikriva stvari. Če se delaš, da je vse v najlepšem redu ti ne bo nihče pomagal, ker sploh ne 

ve, da je kaj narobe. Dobro je tudi, če osebne probleme puščamo doma in jih ne nosimo s 

seboj na delo. Čeprav smo povezani tako službeno kot tudi osebno moramo še vedno ločiti, da 

delo je delo in privat življenje je privat. Prav v podjetju rešujemo konflikte tako da, če je kaj 

narobe se npr. napiše direktorju obvestilo in se ga obesi na oglasno tablo, da ga on prebere in 

poskuša ukrepati. Če uspe konflikt rešiti naš vodja, se mu to takoj pove in on ustrezno ukrepa. 

Največkrat je on tisti, ki konflikte rešuje. Če imamo konflikte med seboj, se med malico 

zmenimo in poskušamo zadevo rešiti.  

 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU X 

 

10. Kaj menite, da vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Zadovoljstvo je tak bolj obsežen pojem. Odvisno, kaj vsakega posameznika dela zadovoljnega 

oziroma, kaj je tisto zaradi česar je zadovoljen. Če govorimo na splošno, kot zaposleni v 



 

 

 

podjetju smo zadovoljni, da imamo delo. To si vsaki dan posebej ponovimo, ko se 

pogovarjamo. Zadovoljni smo tudi, ker za svoje delo dobivamo plačo. In to redno, ne zamuja 

ali pa prihaja po delih na naš račun. Zadovoljni smo tudi, ker znamo dobro opravljati svoje 

delo in zato naš vodja ne posluša kritik na naš račun od direktorja. Zato nas vedno tudi 

pohvali. Zadovoljni smo, ker se razumemo med seboj in, ker vemo, da se eden na drugega 

lahko zanesemo. Poleg tega imamo tudi nova vrata, boljše malice, dobro organizirane piknike 

na katerih se sproščeno zabavamo. In to vse na račun podjetja, mi denarno ne prispevamo nič. 

Oziroma nam ni treba prispevati nič, ampak še vedno prinesemo s seboj od doma kakšno 

hrano ali pijačo. Osebno sem najbolj zadovoljna, ker grem vsako jutro v službo, tam srečam 

moje prijatelje, oddelam svoje delo, kjer me nihče ne žali, ampak me spoštujejo in po delu 

grem lahko srečna domov.  

 

11. Kako se odraža zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Odraža se tako, da se pri delu trudimo, pokažemo, da smo zadovoljni z našim vodstvom, se ne 

pritožujemo preveč, itd. Naših vodilnih ne opravljamo, ker nam to ni potrebno. Če je kdaj 

delo preveč naporno, potrpimo, smo tiho in delamo naprej.  

 

12. Menite, da so zaposleni v podjetju na splošno zadovoljni? 

Sigurno. Če ne bi bili zadovoljni, sigurno ne bi bilo tukaj tako kot je. Imam veliko prijateljev, 

ki ne delajo pri nas in mi govorijo, kaj vse doživljajo na svojem delu in kako gredo s težkih 

srcem delati in kako gredo živčni domov in sem lahko samo srečna, da tega pri nas ni. 

Zadovoljni smo tudi zato, ker se zavedamo, da danes skoraj povsod ni normalnega dela in 

zaposlenim znižujejo plačo in se pri nas to ne dogaja. Sigurno, da smo zadovoljni. Lažje nam 

je, ker se poznamo osebno med seboj in zato mislim, da vse poteka tako kot poteka. 

 

ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X 

 

13. Kaj vam predstavlja pojem organizacijska klima v podjetju? 

Organizacijska klima nam pove, kakšno je vzdušje v podjetju. Z organizacijsko klimo 

ugotovimo ali se zaposleni razumejo, ali so vodje dobri, ali poteka delo v podjetju dobro ali 

pa je mogoče kakšna zmeda. Klima je pravzaprav vse naše dogajanje opisano s to besedo. Če 

pogledamo stanje pri nas lahko rečemo, da je klima dobra, ker se na splošno dobro razumemo, 

dobro komuniciramo, vodje dobro organizirajo delo, nimamo velikih težav, imamo delo, smo 



 

 

 

zadovoljni, se radi vračamo vsaki dan na delo, nam ni več mraz pozimi in poleti toplo, imamo 

dobro malico, po delu se družimo in zabavamo, se ne kregamo, itd. Če hočemo vse to opisati 

z eno besedo rečemo, da je klima dobra. Če bi bilo nasprotno in vse narobe, bi bili 

nezadovoljni, ne bi radi prihajali na delo, ljudje bi dajali odpovedi, vodje bi kričali na nas, bili 

bi nespoštljivi, med seboj bi se kregali, se ne bi pogovarjali, itd. Takrat bi rekli, da je klima 

pri nas slaba.  

 

14. Kakšna je po vašem mnenju organizacijska klima v podjetju? 

Kot se že omenila, je klima pri nas dobra. Mislim, da si veliko ljudi želi prihajati med take 

ljudi in s takih veseljem na delo. Vsi pa nimajo take možnosti.  

 

15. Ali menite, da organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Sigurno. Če smo zadovoljni je klima dobra, če nismo zadovoljni klima ni dobra in obratno. 

Gre za povezano stvar. To je v vseh podjetjih tako.  



 

 

 

Priloga 7: Intervju 5 

 

 Se lahko predstavite in opredelite svojo stopnjo izobrazbe? 

Sem stara 24 let. Končala sem splošno gimnazijo in imam 5 stopnjo. Trenutno sem vpisala na 

fakulteto za upravo v Ljubljani. 

 Koliko let delovne dobe imate, kakšna sta Vaš nivo in staž v podjetju X? 

Moja delovna doba je 1 leto. V podjetju sem redno zaposlena, kot delavka v proizvodnji. V 

tem podjetju sem 1 leto. Po končani gimnaziji sem se vpisala na Univerzo v Ljubljano, ampak 

mi šolanje ni šlo. Zato sem se zaposlila. Sedaj sem se ponovno vpisala v šolo. 

DIMENZIJE OZIROMA DELOVNE RAZMERE (MEDOSEBNI ODNOSI, 

KOMUNICIRANJE, VODENJE, REŠEVANJE PROBLEMOV), KI ODRAŽAJO 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN POSLEDIČNO ORGANIZACIJSKO KLIMO. 

1. Kakšni so po vašem mnenju medosebni odnosi  v podjetju ? 

V tem podjetju se zaposleni dobro razumemo med seboj. Jaz sem bolj na novo tukaj in jih ne 

poznam tako dobro, ampak so prijetni ljudje in mi je všeč delati z njimi. Na začetku je bilo 

malo bolj težko, ker sem prišla sem in nobenega nisem poznala, ampak sem se skušala 

prilagoditi in se družiti z njimi. Tako, da po enem letu se dobro razumem z njimi.  

 

2. Kaj menite, da vpliva na medosebne odnose v podjetju in kaj spodbuja dobre 

oziroma slabe medosebne odnose? 

Osebno menim, da dobre medosebne odnose spodbuja to, da so zaposleni s tabo prijazni, da ti 

pomagajo, če jih kaj vprašaš, da te ne gledajo grdo. Slabe medosebne odnose spodbuja to, da 

so drugi do tebe neprijazni in da ti ne pomagajo in te ne naučijo stvari oziroma, da ti ne 

pokažejo, kaj je tvoje delo in kako se ga opravlja in, da te potem zaničujejo, da si nesposoben 

in, da ne znaš opravljati svojega dela. 

 

3. Kako menite, da medosebni odnosi na delovnem mestu vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih v podjetju? 



 

 

 

Zelo, to sem občutila na lastni koži. Na začetku, ko sem prišla v podjetje mi je bilo težko, ker 

nisem poznala dela, nisem vedela točno, kako naj bi opravljala delo, nobenega nisem poznala 

in nisem vedela, kaj si drugi mislijo o meni. Nekako sem potrpela in se trudila in je šlo naprej. 

Ampak mi ni bilo nič prijetno. Velikokrat sem bila slabe volje tudi po delu in sem bila 

nezadovoljna. S časom, ko sem jih malo bolj spoznala pa je bilo boljše. Kakšen dan, ko so se 

pogovarjali z mano, kot da sem z njimi že dolgo let in, da se že poznamo sem bila res 

zadovoljna. Kdaj pa je bilo res težko in sem doma že razmišljala ali je sploh vredno zahajati 

na delo. 

 

4. Kako bi opisali komuniciranje v vašem podjetju in kako menite, da ta način 

komuniciranja vpliva na zaposlene v podjetju? 

Oni komunicirajo s seboj, kot da se poznajo že od nekdaj. Saj se poznajo že ogromno let, 

ampak vseeno. Tukaj v proizvodnji ne uporabljamo nobenih naprav, računalnikov za 

komuniciranje, saj ni potrebno. Med seboj se pogovarjamo. Tak način vpliva dobro na 

zaposlene, saj drugače niti ne more biti v proizvodnji. Po mail-ih se ne moremo pogovarjati. 

Tukaj niti ni potrebe, da bi se pogovarjali na kakšen drugi način. Drugače zaposleni veliko 

uporabljajo tudi to njihovo oglasno desko. 

  

5. Ali menite, da osebno komuniciranje med vodilno osebo in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z razmerami v podjetju?  

Mislim, da ja. Ko sem prišla v podjetje je bil vodja tisti, ki mi je pomagal in me uvajal. Tudi 

drugi so mi pomagali, ampak na začetku sem komunicirala največ z njim. Vpliva na 

zadovoljstvo, če ti ima kaj lepega za povedati, če kriči na tebe nisi zadovoljen. Meni je všeč, 

če se vodja osebno pogovarja z mano. Tudi zato, da vidim ali je z mano zadovoljen in, če 

dobro opravljam svoje delo. 

 

6. Kakšen vodja oz kakšno vodenje menite, da je najučinkovitejše in katere lastnosti 

vključuje, ter kakšno je po vašem mnenju vodenje v podjetju? 

Vodja mora biti tak, da ti pomaga, ko prideš na novo v podjetje in tudi potem. Mora ti lepo 

razložiti stvari, ti povedati kaj je tvoje delo. Če ga ne briga preveč za tebe, ni dober. Mora ti 

pomagati. Vodenje je učinkovito, če ti vodilni pove, kaj so tvoje naloge, da ti jih vsaj enkrat 

dobro pokaže in, da ti je na voljo če kdaj kakšne stvari ne veš, da ti jo pomaga rešiti. Če se ne 

obnaša lepo do tebe mislim, da ni zrel za vodjo. Vodenje je v tem podjetju dobro. Moj vodja 



 

 

 

je že od samega začetka prijazen do mene in mi vedno pomaga. Tudi drugi nimajo nobenih 

problemov z njim.  

 

7. Ali menite, da morajo biti nadrejeni v vašem podjetju seznanjeni z delovnimi 

problemi svojih podrejenih in da to vpliva na zadovoljstvo zaposlenih? 

Ja, morajo biti. Vpliva na zadovoljstvo. Če delavcem, ki imajo probleme pomagajo rešiti te 

probleme bodo delavci sigurno zadovoljni. Drugače ne morejo biti najbolj zadovoljni. 

Probleme je potrebno reševati. Problemi bodo vedno in povsod, najbolj je pomembno, da se 

jih sproti rešuje. To je edini način, da si jih ne nabereš preveč in da ne bo na koncu nastal tako 

velik problem, ki vprašaj če bo rešljiv. Dobro je tudi, da imaš fanj sodelavce in, da ti oni 

pomagajo rešiti kakšne problem, da nisi sam s sabo. Od vodilnih pa je lepo, če razumejo, da 

vsaj, ko prideš na novo se srečaš s kakšnim problemom in ti ga pomagajo na lep način rešiti 

ne pa, da se izživljajo nad tabo in, da dobiš občutek, da si nesposoben. 

 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju prihaja do konfliktov oziroma kaj je 

najpogostejši vzrok ali povod za nastanek konfliktov? 

Jaz nisem bila priča velikim konfliktom v tem podjetju. Kdaj se kdo skrega med sabo, ampak 

bolj zaradi osebnih stvari ne zaradi samega dela. Osebno mi je bilo na začetku malo 

neprijetno, ker nisem vedela kaj si sodelavci mislijo o meni in, če sem imela kakšen konflikt 

sem samo upala, da mi ga bodo pomagali rešiti in, da ne bodo govorili okoli, da imam 

probleme in, da sem nesposobna za to delo. Mislim, da je največji vzrok, da nastane konflikt 

ta, da se med seboj ne prav razumeš. Da si ti misliš nekaj o nekom drugem, kar sploh ni res. 

Če se pogovarjaš veliko med seboj, da se spoznaš mislim, da ne bi smelo priti do velikih 

konfliktov. Dobro je tudi, če vsak ve, kaj je njegovo delo in, da mu povedo, kako ga mora 

opravljati. 

 

9. Kakšen je po vašem mnenju najboljši način za reševanje konfliktov in kako v 

vašem podjetju rešujete konflikte? 

Najboljši način je, da se med seboj pogovarjaš. V tem podjetju delajo tako.  

 

ZADOVOLJSTVO V PODJETJU X 

 

10. Kaj menite, da vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 



 

 

 

Najbolj vpliva na zadovoljstvo odnos, ki ga imaš s sodelavci. Če se med seboj dobro razumeš 

je vse lažje in zadeve počasi stečejo naprej. Na ta način ti pomagajo, ti povedo pomembne 

podatke o podjetju in potem nimaš naprej problemov. Če se s sodelavci ne razumeš to potegne 

s sabo veliko stvari in na koncu ne moreš biti zadovoljen. 

 

11. Kako se odraža zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Zadovoljstvo se odraža tako, da so medosebni odnosi dobri. To se opazi tudi, ko podjetje 

organizira piknike in se vsi družijo med seboj na pikniku. Ni skupin. So vsi eno, z vsemi se 

lahko pogovarjaš, z vsemi lahko normalno delaš, nobeden te ne gleda grdo, da imaš potem 

neprijetne občutke, itd. 

 

12. Menite, da so zaposleni v podjetju na splošno zadovoljni? 

Mislim, da ja. Ko sem prišla delati v to podjetje ni bilo nobenega, ki bi drugega opravljal ali 

pa kritiziral način dela, vodje, ostale sodelavce, itd. Vsi so bili prijazni in tako je še danes. 

Mislim, da so večinoma zadovoljni. Kdaj je kaj narobe, ampak na splošno mislim da je ok. 

Drugače bi tudi ljudje odhajali iz podjetja. 

 

ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X 

 

13. Kaj vam predstavlja pojem organizacijska klima v podjetju? 

Organizacijska klima je odraz stanja v podjetju. Kaže ali se ljudje razumejo, kakšni so ljudje, 

kako sodelujejo med sabo, itd.  

 

14. Kakšna je po vašem mnenju organizacijska klima v podjetju? 

V tem podjetju je klima dobra. Ko prideš ti vsaki dan na delo, še posebej na začetku, se 

počutiš prijetno, da si tam oziroma doživljaš take prijetne občutke. Če bi bila klima slaba, bi 

vsaj na začetku tudi jaz prihajala na delo z neprijetnim občutkom. Ampak ni bilo tako in 

mislim, da na podlagi tega lahko rečem, da je klima dobra. 

 

15. Ali menite, da organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Organizacijska klima, vpliva. Mislim, da bolj zadovoljstvo zaposlenih vpliva na 

organizacijsko klimo. Oziroma je nekako eno in isto. Organizacijska klima je vedno v 



 

 

 

podjetju in ravno tako je tudi zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. Lahko je dobra klima in so 

ljudje zadovoljni. Lahko je slaba klima in ljudje niso zadovoljni. Pri nas je klima dobra in 

ljudje so zadovoljni zato bi lahko rekli, da vpliva. 



 

 

 

Priloga 8: Intervju 6 

 

 Se lahko predstavite in opredelite svojo stopnjo izobrazbe? 

Sem oseba, ki šteje 31 let. Končala sem srednjo poslovno šolo. Redno sem zaposlena v 

podjetju X za nedoločena čas. 

 Koliko let delovne dobe imate, kakšna sta Vaš nivo in staž v podjetju X? 

Kot redno zaposlena delam 7 let, prej pa sem opravljala tudi druga dela. V podjetju delam v 

proizvodnji, tukaj pa sem slabih 7 let. 

DIMENZIJE OZIROMA DELOVNE RAZMERE (MEDOSEBNI ODNOSI, 

KOMUNICIRANJE, VODENJE, REŠEVANJE PROBLEMOV), KI ODRAŽAJO 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN POSLEDIČNO ORGANIZACIJSKO KLIMO. 

1. Kakšni so po vašem mnenju medosebni odnosi v podjetju? 

Pri nas moram povedati, da so dobri odnosi. Vsi skupaj delamo že dolgo let, nekateri so prišli 

pred kratkim, ampak so se takoj privadili na nas. Razen direktor, ki je prišel lani. Mislim, da 

so ravno zaradi tega odnosi med nami dobri. Če delaš toliko let skupaj se navadiš eden na 

drugega, se med seboj poznaš, se pogovarjaš, itd. Poleg tega prihajamo vsi skoraj iz istega 

kraja oziroma okolice, tako da se vsaj malo poznamo tudi privat. Razen direktorja seveda, ker 

on ni iz naših krajev. Z njim nimamo preveč stika, ker se večinoma zadržuje v pisarni.  

2. Kaj menite, da vpliva na medosebne odnose v podjetju in kaj spodbuja dobre 

oziroma slabe medosebne odnose?  

Kot sem povedala dobre medosebne odnose spodbuja naše poznanstvo oziroma, da se 

poznamo privatno in tudi poslovno že veliko let. Zato tudi dobro komuniciramo, ne 

razumemo slabo drug drugega, se znamo tudi zabavati, družimo se tudi izven dela. Slabi 

odnosi lahko pri nas nastanejo zaradi napetega vzdušja, če nam naši vodilni ne povedo stvari, 

ki nas zanimajo. Ampak to se ne dogaja pogosto. Kdaj smo tudi utrujeni in takrat se lahko 

malo skregamo, ampak nič hudega. 

 

3. Kako menite, da medosebni odnosi na delovnem mestu vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih v podjetju?  



 

 

 

Jaz mislim, da zelo. Če so medosebni odnosi dobri so tudi zaposleni zadovoljni in obratno 

seveda. Pri nas smo zadovoljni, ker se dobro razumemo, ker so naši vodje človeški in 

prijateljski z nami. Vsem je tudi zelo pomembno, da imamo v teh težkih časih delo in zato 

smo še najbolj zadovoljni.  

 

4. Kako bi opisali komuniciranje v vašem podjetju in kako menite, da ta način 

komuniciranja vpliva na zaposlene v podjetju? 

Komuniciranje pri nas poteka dobro. Pri nas ne uporabljamo mail-ov, fax-ov, skoraj niti 

telefonov, ampak se kar ustno oziroma osebno zmenimo in pogovorimo. Verjetno v pisarnah 

naši vodilni uporabljajo tudi druge naprave za komuniciranje. Mi nismo najbolj veliko 

podjetje zato lahko tako komuniciramo in govorimo med seboj. Če so kakšne novosti nam 

vodilni to povedo ali pa napišejo na našo oglasno desko. Tudi mi lahko vodilnim kadarkoli 

povemo, če imamo kaj za povedati ali pa to obesimo na oglasno desko. Med seboj se veliko 

pogovarjamo razen z našim direktorjem, ker ne pride pogosto k nam.  

 

5. Ali menite, da osebno komuniciranje med vodilno osebo in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z razmerami v podjetju?  

Sigurno. Če med seboj osebno komuniciramo se lažje razumemo, hitro vse zmenimo, 

pogovorimo, rešimo stvari. In zaradi tega smo zaposleni zadovoljni. Če bi naši vodilni 

uporabljali na primer samo oglasno desko, sigurno ne bi bili tako zadovoljni. Tudi, če bi 

direktor prišel kdaj do nas, bi bili bolj zadovoljni. Kot sem že povedala, nismo veliko podjetje 

in navajeni smo osebno komunicirati med seboj. Tudi z našim prejšnjim direktorjem smo tako 

komunicirali, zato si želimo, da bi tudi s sedanjim bilo podobno.  

 

6. Kakšen vodja oz. kakšno vodenje menite, da je najučinkovitejše in katere 

lastnosti vključuje, ter kakšno je po vašem mnenju vodenje v podjetju? 

Menim, da je najboljše, če so vodje človeški, prijateljski z nami. Če nam pokažejo, da nas 

spoštujejo in, da niso arogantni do nas, samo zato ker so vodje. Zelo je dobro, če nas 

poslušajo, pohvalijo, kdaj tudi skritizirajo, ampak ne v slabem smislu. Pri nas so vodje dobri, 

smo prijatelji med seboj, razen z direktorjem. Ne mislim, da ga ne spoštujemo in, da je slab 

vodja ampak, da ga niti dobro ne poznamo. Čeprav moram povedati, da nas upošteva tudi, če 

ne pride k nam. Tako nam je recimo priskrbel nova vrata, ki smo si jih že dolgo želeli, malice 

je izboljšal.  



 

 

 

 

7. Ali menite, da morajo biti nadrejeni v vašem podjetju seznanjeni z delovnimi 

problemi svojih podrejenih in da to vpliva na zadovoljstvo zaposlenih? 

Sigurno. Če imamo probleme, ki so povezani z delom to vpliva na samo delo in, če jih ne 

rešimo, delo ne bo potekalo normalno in pravilno. Vodje in direktor morajo obvezno poznati 

probleme in sigurno tudi nanje reagirati. Pri nas mislim, da so seznanjeni z vsemi problemi, ki 

nastanejo in jih tudi rešujejo. Kot sem že omenila, ko imamo kaj za povedati to napišemo na 

oglasno desko in povemo vodji in ta naprej rešuje zadeve. Če rešujejo delovne probleme to 

sigurno vpliva na naše zadovoljstvo in pomoje tudi na zadovoljstvo vodij in direktorja, ker 

delo poteka normalno, kar si vsi želimo.  

 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju prihaja do konfliktov oziroma kaj je 

najpogostejši vzrok ali povod za nastanek konfliktov? 

Pri nas se ne srečujemo z velikimi konflikti. Lahko kdaj nastanejo, ker nam ne povedo 

pravilno določenih stvari. To se je na primer zgodilo ne dolgo nazaj, ko so rekli, da bomo 

podaljšali kolektivni dopust za 1 teden in ker, kot vsi vemo so sedaj krizni časi, smo mislili, 

da je tudi naše podjetje prišlo v krizo in, da je začetek konca. Zato smo bili vsi napeti. Na 

koncu so nam vse razložili. Kdaj se lahko zgodi tudi, da je kdo slabe volje in se znaša nad 

vsemi in zato nastane kakšen problem. Tudi, če se kdo ne trudi in da lenari lahko nastanejo 

problemi. Na začetku smo imeli malo konfliktov zaradi novega direktorja, ker ga sploh nismo 

poznali in je začel bolj agresivno komunicirati z nami, ampak na koncu smo spoznali, da ni 

tako krut. 

 

9. Kakšen je po vašem mnenju najboljši način za reševanje konfliktov in kako v 

vašem podjetju rešujete konflikte? 

Najboljši način je, da se konflikte rešuje sproti. Tega se pri nas držimo. Drugače se konflikti 

lahko samo nabirajo in na koncu lahko nastane velik problem. Konflikti niso huda stvar, treba 

jih je opaziti in se ne delati, da mi jih pa nimamo in nato probleme normalno rešiti. Lepo je 

tudi, da se odkrije zakaj je konflikt, problem nastal in da se to popravi, da drugič en bo isti 

problem. 

 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU X 

 



 

 

 

10. Kaj menite, da vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Menim, da vse kar se naredi dobrega za nas zaposlene. Recimo zelo smo bili zadovoljni, ko so 

nam naročili boljše malice, po dolgih letih so nam priskrbeli nova vhodna vrata od hale, 

čeprav je povsod kriza mi še vedno delamo,... Zelo smo zadovoljni, vsaj jaz, ker imam delo in 

dobivam redno plačo, kar je v teh časih zelo pomembno. Zadovoljni smo tudi če nas vodje in  

direktor upoštevajo. Vpliva tudi to, ker se poznamo med sabo in zato z veseljem prihajamo na 

delo, ker se razumemo, lahko pogovarjamo, se tudi smejimo,... Zelo smo zadovoljni, ko 

imamo piknike, ki jih priredi podjetje za nas in takrat se vsi med seboj družimo. Tudi direktor 

je zadnjič prišel zraven in tako smo ga imeli možnost malo bolj osebno spoznati. Zato smo 

bili tudi bolj zadovoljni. 

 

11. Kako se odraža zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Odraža se predvsem pri delu. Na delo hodimo bolj veseli, sproščeni in pripravljeni smo delati. 

Se trudimo, da bi delali dobro in, da bi imeli delo še naprej.  

 

12. Menite, da so zaposleni v podjetju na splošno zadovoljni? 

Jaz mislim, da ja. Če pogledamo na splošno, bi res lahko rekla, da ja, saj se imamo prav 

dobro. Plačo imamo, delo imamo, razumemo se med seboj, tako, da res mislim, da ja. 

 

ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X 

 

13. Kaj vam predstavlja pojem organizacijska klima v podjetju? 

Menim, da je pojem organizacijska klima to, da kako se med seboj razumeš in, če si 

zadovoljen. S tem lahko vidiš, kako je v podjetju. Ali je vse dobro, stvari potekajo normalno 

ali pa gre vse bolj slabo.  

 

14. Kakšna je po vašem mnenju organizacijska klima v podjetju? 

Pri nas lahko rečem, da je dobra. Ne gre nam slabo, razumemo se med seboj, vodje nas 

spoštujejo, delamo dobro, ker nimamo skoraj nič zavrnjenih izdelkov. Komuniciranje poteka 

utečeno, delavci smo zadovoljni. Mislim, da ker smo mi zadovoljni je tudi klima dobra. 

 

15. Ali menite, da organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 



 

 

 

Menim, da ja. Ker je to povezano eno z drugim. Če smo zadovoljni je dobra organizacijska 

klima, če nismo zadovoljni ni dobra in obratno. Organizacijska klima izraža naše 

zadovoljstvo, dobre medosebne odnose, komuniciranje, naše delo, odnos z našimi vodilnimi, 

itd. 



 

 

 

Priloga 9: Intervju 7 

 

 Se lahko predstavite in opredelite svojo stopnjo izobrazbe? 

V podjetju X sem zaposlen v proizvodnji. Končano imam strojno šolo. Star sem 45 let. 

 Koliko let delovne dobe imate, kakšna sta Vaš nivo in staž v podjetju X? 

Kot redno zaposlen delam 25 let, prej pa sem opravljal tudi druga dela. V podjetju delam v 

proizvodnji, tukaj pa sem 20 let. 

DIMENZIJE OZIROMA DELOVNE RAZMERE (MEDOSEBNI ODNOSI, 

KOMUNICIRANJE, VODENJE, REŠEVANJE PROBLEMOV), KI ODRAŽAJO 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH IN POSLEDIČNO ORGANIZACIJSKO KLIMO. 

1. Kakšni so po vašem mnenju medosebni odnosi v podjetju? 

Pri nas so medosebni odnosi dobri. Delavci se med seboj poznamo že vrsto let, poznamo se 

tudi izven teh prostorov, smo prijatelji, znanci,... Pomagamo si med seboj, se družimo v 

prostem času, itd.  

2. Kaj menite, da vpliva na medosebne odnose v podjetju in kaj spodbuja dobre 

oziroma slabe medosebne odnose?  

Na medosebne odnose vpliva veliko stvari. Tako jih tudi veliko stvari dela dobre ali pa slabe. 

Pri nas so npr. medosebni odnosi dobri, ker se poznamo med seboj, delamo že dolgo let 

skupaj, zato se razumemo, kaj delamo, znamo govoriti med seboj, si pomagamo, ker ni 

nevoščljivosti med nami, nobeden nima hudobije v sebi, itd. Slabe medosebne odnose 

spodbuja kakšna nevoščljivost, ljubosumje, da kdo ne opravlja svojega dela, da ni 

spoštljivosti med zaposlenimi, da se kdo preveč krega, itd.  

 

3. Kako menite, da medosebni odnosi na delovnem mestu vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih v podjetju?  

Menim, da zelo vplivajo. Zadovoljstvo zaposlenih je odraz medosebnih odnosov. Ker, kot 

sem že omenil, če se razumemo med seboj bomo tudi zadovoljni in bomo hodili z veseljem na 

delo. Če bi bilo drugače, da se med seboj ne bi dobro razumeli, sigurno tudi ne bi bili tako 



 

 

 

zadovoljni. Če so medosebni odnosi dobri, si tudi pomagamo med seboj, tako pri delu kot tudi  

v privat življenju. Če si med seboj pomagamo pri delu, si s tem olajšamo delo, dobro 

sodelujemo in smo zadovoljni. Na koncu tudi zato, ker je delo dobro narejeno. Tudi, če je 

kdaj kdo slabe volje med nami, če ima probleme tudi, če niso povezani z delom, se lahko med 

seboj pogovorimo, si skušamo pomagati in zadeve rešimo. In mislim, da se potem zelo odraža 

naše zadovoljstvo. Pri nas bi pohvalil tudi vodje in direktorja, ker nas upoštevajo. Vodje so 

zelo prijetni ljudje in tudi z njimi se poznamo že dolgo. Vsaj jaz se z mojim vodjo poznam že 

od malih nog in mislim, da ker se poznamo tudi izven podjetja to zelo vpliva na način, ki ga 

imajo vodje do nas. In na koncu se vse to odraža pri našem delu.  

 

4. Kako bi opisali komuniciranje v vašem podjetju in kako menite, da ta način 

komuniciranja vpliva na zaposlene v podjetju? 

Pri nas je komuniciranje dobro, ker je skoraj vedno ustno komuniciranje. Zaposleni se med 

seboj pogovarjamo vedno ustno, osebno. Z vodji se tudi pogovarjamo osebno. Z našim 

direktorjem ne veliko ustno komuniciramo saj vse, kar nam ima za sporočiti to naredi po 

vodji. Uporabljamo tudi oglasno desko na katero napišemo, če imamo kaj za sporočiti 

vodilnim. Se pravi uporabljamo tudi pisno komuniciranje. Vodje se med seboj pogovarjajo po 

telefonu, po mail-ih, po skyp-u. Čeprav je največ ustnega, osebnega komuniciranja. Menim, 

da je temu tako, ker smo majhno podjetje, če bi bili veliko podjetje s par tisočimi zaposlenimi 

bi bilo drugače. Menim, da je to tudi najbolj učinkovit način, ker je zelo priročen, hiter, največ 

se lahko zmeniš in pogovoriš. Ker se pogovarjaš med seboj, ne pride niti do večjih problemov 

oziroma nesporazumov v tem, kar ima kdo za povedati. Ker, če človeka ne dobro razumeš, ga 

takoj vprašaš kaj je mislil z določeno stvarjo povedati. 

 

5. Ali menite, da osebno komuniciranje med vodilno osebo in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z razmerami v podjetju?  

Ja in to zelo. Ker, kot sem ravno povedal, se lahko vse zmeniš, se razumeš med seboj in 

zadeve tečejo naprej. Med vodilno osebo in zaposlenimi je še najbolj pomembno osebno 

komuniciranje. Da slučajno ne pride kaj narobe pri delu. Pomembno je tudi, da nam vodilni 

povedo in razložijo tudi vse ostale stvari, ki zadevajo vse kar se dogaja v podjetju. Menim, da 

je ta način nekakšen znak spoštovanja in pravilnega načina dela. S tem mislim na to, da 

vodilni nimajo nič za skrivati, ker če ti vodilna oseba nekaj pove v obraz lahko takoj opaziš, 



 

 

 

če kaj skriva ali pa, če se laže. Osebno komuniciranje pa sigurno vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih.  

 

6. Kakšen vodja oz. kakšno vodenje menite, da je najučinkovitejše in katere 

lastnosti vključuje, ter kakšno je po vašem mnenju vodenje v podjetju? 

Vodenje mora biti tako, da imajo vsi vodilni in direktor pred seboj cilje. Vodilna oseba mora 

biti izobražena, izkušena, mora vedeti, kaj dela. Ker posledično je tudi vodenje dobro in 

pozitivno. V nasprotnem primeru, če vodilna oseba ni sposobna opravljati svojega dela 

nastanejo takoj problemi in to lahko zelo veliki. Vodja mora razumeti stvari, mora biti odprt 

za kritiko, mora poslušati delavce, mora sodelovati z delavci, mora znati vzpostavljati stike z 

ljudmi in imeti nenehno v glavi, da mora podjetje preživeti in se izboljševati. Pri nas je 

vodenje dobro. Vodje se trudijo, vedo kaj delajo, dobro komunicirajo z nami, dobro 

organizirajo delo in rešujejo probleme. Mislim, da se tudi direktor trudi. Kar pa zadeva 

njegovih izkušenj ne vem če so ravno izpiljene na tem področju, kar je lahko v teh kriznih 

časih tudi problem. Ampak naš direktor se trudi, posluša naše vodje, ki so že toliko let v tem 

podjetju tako, da mislim, da bomo zdržali to krizo in speljali stvari naprej. 

 

7. Ali menite, da morajo biti nadrejeni v vašem podjetju seznanjeni z delovnimi 

problemi svojih podrejenih in da to vpliva na zadovoljstvo zaposlenih? 

Sigurno. Brez tega podjetje ne zdrži dolgo, ker če vodilni ne vedo problemov, ki jih imajo 

njihovi delavci pri delu lahko to pelje samo v katastrofo in  zaprtje podjetja. Zaposleni, ki 

delajo vsaki dan ene in iste stvari jih ne morejo delati če imajo probleme. Ravno tako ne 

morejo delati, če se ne razumejo med seboj. Precej časa smo imeli probleme s temperaturami 

pri nas. Pozimi smo zmrzovali, poleti se topili od  vročine. Delo smo ravno tako opravili 

ampak bolj težko. Sedaj, ko imamo to urejeno delamo z veseljem, normalno, se ne 

pritožujemo. Če nadrejeni nimajo posluha za svoje zaposlene se to zelo pozna na zadovoljstvu 

zaposlenih. Vodilni morajo svoje delavce poslušati, jih upoštevati, pomagati, če imajo 

probleme, ker se to na koncu pozna samo na delu. Ali bo dobro opravljeno ali pa bodo 

problemi. In mislim, da si nobeden ne želi imeti problemov. 

 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju prihaja do konfliktov oziroma kaj je 

najpogostejši vzrok ali povod za nastanek konfliktov? 



 

 

 

Konflikti so stvar, ki mora biti prisotna. Menim, da se jih niti ne bi smelo imenovati konflikti 

ampak ovire, ki nas postavijo pred preizkušnjo. Od nas je odvisno, kako bomo zadeve rešili. 

Če se trudiš, delaš v dobro podjetja ne bi smelo priti do velikih konfliktov. Lahko pride 

recimo, če se kdo med seboj ne razume prav dobro. Konflikt lahko nastane tudi, če vodilni 

niso pravični do svojih zaposlenih in če z njimi delajo nečloveško. Drugače lahko konflikti 

nastanejo tudi, če vodilni ne povedo točno, kaj so naloge vsakega delavca in zato vsak dela po 

svoje in na koncu nastane zmeda in lahko delo ni prav narejeno. Konflikti lahko nastanejo 

tudi, če vodilni niso sposobni za svoje delo in to za seboj potegne vse. 

 

9. Kakšen je po vašem mnenju najboljši način za reševanje konfliktov in kako v 

vašem podjetju rešujete konflikte? 

Najboljši način je, da se takoj pove če pride do konflikta. Povedati je potrebno osebi, ki je 

sposobna rešiti ta konflikt oziroma od tistega, ki je naloga da reši konflikt. To je edini način, 

drugače se stvari samo nabirajo ena na drugi. V našem podjetju mislim, da se dobro soočamo 

s problemi, jih rešujemo. Jaz osebno takoj povem, če je kaj narobe in zahtevam, da se na to 

pravilno ukrepa. Menim, da ni potrebno za vse takoj pisati direktorju, da lahko veliko stvari 

rešimo tudi mi seveda, če je v naših rokah. Najbolje je, da se začne stvari takoj reševati. 

Dobro je tudi če vodilni sodelujejo z nami, če slučajno pride do konflikta, ki je povezan prav z 

našim delom, saj mi to delo opravljamo in lahko imamo kakšne pametne ideje kako bi stvari 

rešili.   

 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V PODJETJU X 

 

10. Kaj menite, da vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Mislim, da veliko stvari. Prvo bi izpostavil organizacijo našega dela oziroma, kako nam 

vodilni narekujejo naloge. Drugo bi izpostavil sposobnosti vodilnih, saj je od njihovega 

znanja, sposobnosti odvisno naše nadaljnjo delo. Če bodo nesposobni ga kmalu ne bomo 

imeli več. Lepo je tudi, če te vodilni opazijo da delaš dobro in da se trudiš. Zadovoljni smo 

tudi, ker smo kot tak kolektiv že vrsto let skupaj in zato se dobro poznamo. Kot sem že 

omenil, se poznamo tudi privatno in to se malo pozna pri delu. Mislim, da smo zadovoljni, če 

lahko pridemo na delo, da naš čaka delo, da nam vodilni povedo tudi načrte za prihodnosti in 

da na podlagi tega vidimo da bo delo še naprej. In to ne samo za nas, ampak lahko tudi za 

naše otroke. Da vemo, da lahko imajo tudi naši otroci prihodnost. Najbolj je pomembno, da so 



 

 

 

vodilni pošteni, pripravljeni na delo, da jim ni vseeno za podjetje in delavce in seveda, da so 

tudi zaposleni taki. Moram poudariti, da smo zadovoljni in to mislim da prav vsi, ker nam 

podjetje organizira piknike, kjer se lahko med seboj družimo vsi sodelavci v sproščenem, bolj 

domačem okolju.   

 

11. Kako se odraža zadovoljstvo zaposlenih v vašem podjetju? 

Menim, da na ta način kako delavci delajo oziroma koliko so pripravljeni vložiti v delo. Na 

trenutno situacijo na trgu dela, katera je krizna, smo mi zadovoljni. Zavedamo se, da imamo 

srečo, da imamo vsaki dan delo in da dobivamo redno plačo. Že zaradi tega se trudimo, da ne 

izgubimo dela, ker ne nazadnje nas lahko delavce tudi zamenjajo in uvedejo bolj poceni 

delovno silo, npr. študente. Zadovoljni smo, ker nas vodilni spoštujejo in jim ne gre samo in 

izključno za dobiček. Zaradi tega se na delu trudimo, se ga veselimo, itd in na ta način se 

odraža naše zadovoljstvo.   

 

12. Menite, da so zaposleni v podjetju na splošno zadovoljni? 

Ja. Upam si trditi, da ja. Kot sem omenil mislim, da nimamo nobenega razloga, da ne bi bili 

zadovoljni.  

 

ORGANIZACIJSKA KLIMA V PODJETJU X 

 

13. Kaj vam predstavlja pojem organizacijska klima v podjetju? 

Organizacijska klima je pojem, ki odraža počutje vsem zaposlenih v podjetju. Gre za to ali so 

zaposleni srečni, zadovoljni, ali se razumejo med seboj,... Ali, kot smo prej govorili ali imajo 

dobre medosebne odnose, pravilno komunikacijo, sposobne vodilne,... Gre za neko atmosfera, 

ki odraža zadovoljstvo vseh nas. Ali se imamo dobro ali pa je nekaj hudo narobe. In na tej 

podlagi se nato določi ta klima. 

 

14. Kakšna je po vašem mnenju organizacijska klima v podjetju? 

Iz vsega povedanega do sedaj, lahko takoj ugotovite, da je klima pri nas dobra, pozitivna. Pri 

nas je pozitivno, sproščeno ozračje. Zaposleni med seboj radi sodelujemo, z vodilnimi 

nimamo problemov, naše delo je uspešno in zato je tudi klima pozitivna. Kdaj pride tudi 

napeto, ampak to je normalno. Na splošno si upam trditi, da je klima dobra. Če klima ne bi 

bila dobra, sigurno ne bi bilo vse prav. Ljudje ne bi bili veseli in ne bi z veseljem prihajali na 



 

 

 

delo, ampak bi pri delu trpeli. In na dolgi rok to prinese hladno klimo in v taki klimi ni 

prijetno delati in mislim, da si take klime pri nas tudi nobeden ne želi.  

 

15. Ali menite, da organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Sigurno. Gre za dve povezani stvari. Ena brez druge ne gre. Če je klima pozitivna so delavci 

zadovoljni. Če klima ni pozitivna delavci niso zadovoljni. Menim, da ta pojma vplivata eden 

na drugega oziroma če govorimo o enem moramo obvezno tudi o drugem. Rekel bi, da je to 

skoraj isto oziroma da, če prideš ti v podjetje in vidiš ljudi, ki se smejijo, jih vidiš da z 

veseljem opravljajo delo, da se pogovarjajo med seboj, da je med njimi vodilna oseba, vidiš 

takoj da gre za neko sodelovanje, neko atmosfero kjer se dela nekaj dobrega, nekaj 

pozitivnega. Če prideš v podjetje in dobiš tak turoben občutek, tišino, vsak se drži zase, ne 

govorijo, vsi samo opravljajo svoje delo ne dobiš prijetnega občutka in tudi atmosfera ni 

prijetna. Torej, če dobiš pozitivne občutke to pomeni, da je klima dobra in, da so delavci 

zadovoljni, če pa dobiš take neprijetne, turobne občutke to pomeni, da klima ni prijetna in 

pozitivna in, da delavci niso najbolj zadovoljni.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 10: Transkript prvega intervjuja 

 

 Se lahko predstavite in opredelite 

svojo stopnjo izobrazbe? 

Star sem 38 let in sem direktor podjetja X, po 

izobrazbi sem magister znanosti. 

 Koliko let delovne dobe imate, 

kakšna sta Vaš nivo in staž v podjetju 

X? 

Moja delovna doba je 20 let, nivo kot sem 

povedal sem direktor podjetja X, v podjetje 

pa sem prišel pred 1 letom in 4 meseci. 

1. Kakšni so po vašem mnenju 

medosebni odnosi  v podjetju ? 

Sigurno je problem odnosov ta da, v vseh teh 

podjetjih kjer delovna sila prihaja iz relativno 

majhnega območja in da se ljudje med seboj 

poznajo, da so kot bi lahko rekel tudi 

privatno med seboj povezani, poleg tega 

imajo tudi časovno dolg staž v podjetju, 

dolgo časa so tudi sodelavci in potem so 

sigurno medosebni odnosi bolj obremenjeni 

in utrujeni, kot pa nekje kjer je situacija 

večja, nekje kjer je izmenjava različnih ljudi 

večja in na nekem območju kjer je 

mednarodno polje. Tako, da je to sigurno ena 

taka omejitev, ki pač vpliva na prelivanje 

med osebnim in privatnim. Tako, da 

dejansko je vpliv tega privatnega dela precej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODRAZ MEDOSEBNIH ODNOSOV 

 

 

 

 

 

 

ODRAZ MEDOSEBNIH ODNOSOV 

 



 

 

 

močan na službeni del.  

         2. Kaj menite, da vpliva na 

medosebne odnose v podjetju in kaj 

spodbuja dobre oziroma slabe medosebne 

odnose? 

Vpliva praktično vse, seveda na različne 

načine, tudi odvisno od starosti zaposlenih, 

odvisno od pozicije konec koncev, odvisno 

od ambicij, odvisno od veliko stvari. Tako, 

da sigurno na nekoga vplivajo odnosi, za 

nekoga so pomembni odnosi z nadrejenimi, 

nekatere celo motijo bolj odnosi med 

zaposlenimi na njihovem nivoju. Problem je 

lahko tudi odnos podrejenih do nadrejenih, 

ker se pač izkorišča neka osebna dejstva. 

Tako, da na splošno vse te stvari vplivajo. 

Vpliva tudi seveda narava dela, vpliva tudi 

količina dela, sicer ni zmeraj premo 

sorazmerno, se pravi ko je več dela, kadar je 

manj dela se to pozna. Mogoče kadar je več 

dela so ljudje napeti, ker je pač več dela, 

kadar je manj dela so bolj napeti, ker se 

bojijo za svoje službe. Mislim velikokrat 

mora človek dobiti neko uravnoteženost med 

privatnim in službenim. Lahko ima kdo 

doma hude težave in potem jasno jih prenaša 

tudi v službo ali pa obratno. Pri spodbujanju 

je pa potrebno, da je načelna komunikacija, 

držanje določenih obljub in spoštovanje 

drugih in ločevanje privatnega od 

službenega. Ker pač v službi smo enostavno 

iz določenih razlogov, nismo privat ker smo 
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tukaj zato, da nekaj naredimo in to je cilj. Če 

nekdo ne dela stvari kot bi jih moral, kljub 

temu da je to lahko tvoj sosed, sorodnik, 

prijatelj ali dolgoletni sodelavec, je to pač 

treba povedati in on se mora zavedati, da ne 

gre za osebno stvari ampak za učinkovitost 

dela. Na koncu so vsi plačani od naših 

kupcev. Če so naši kupci zadovoljni z 

izdelki, če jih dobijo dovolj, potem plačajo in 

boljši izdelki kot so več plačajo. In to je 

potrebno imeti spoštovanje do kupcev. Oni 

dajo denar za naše stroške, plače in tako 

naprej. 

3. Kako menite, da medosebni 

odnosi na delovnem mestu vplivajo 

na zadovoljstvo zaposlenih v 

podjetju? 

Seveda medosebni odnosi so pomemben 

faktor zadovoljstva zaposlenih, še posebej za 

tiste ljudi, ki so mogoče malo manj 

ambiciozni v smislu, da so pač ljudje, ki 

imajo tisto svoje delo radi, nočejo nič več in 

bi radi imeli mir, kar zadeva medosebnih 

odnosov in bi se radi z drugimi dobro 

razumeli. Za nekoga drugega pa je lahko 

nekaj drugega bolj pomembno npr. plača ali 

pa kakšne druge stvari. Seveda je to en faktor 

zadovoljstva, ampak je drugačno rangiran pri 

ljudeh. 

4. Kako bi opisali komuniciranje v 

vašem podjetju in kako menite, da 
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ta način komuniciranja vpliva na 

zaposlene v podjetju? 

Je več oblik komunikacije. Odvisno kakšna 

je komunikacije je povezano s poslovnim 

procesom tako, da ponavadi je to 

kombinacija različnih načinov 

komuniciranja. Odvisno kakšen tip 

informacije je potrebno podat in koliko časa 

mora ta informacija biti na voljo. Po domače 

povedano pridejo vse komunikacije v poštev. 

Ena komunikacije je ustna, za take hitre, 

dnevne zadeve, ki gredo takoj mimo. Ni 

potrebno pisno pisati stvari, ker bo itak 

narejeno v tistem trenutku in potem drugi 

dan nimaš kaj počet s tem. Na način 

komunikacije vpliva tudi število ljudi s 

katerimi komuniciraš. Po domače povedano, 

če imaš nekaj povedat eni osebi ji lahko tudi 

ustno, seveda ko ti povečaš število oseb je 

težje ustno to narediti in je zato mogoče mail 

boljši medij. Ko sočasno o isti zadevi 

obvestiš več ljudi, vsi dobijo enako 

informacijo, nobeden ne more reči, da je 

kakšen drugačno dobil, ker če ustno 10 poveš 

lahko vsakemu malo drugače ali pa vsak 

malo drugače razume,  tako da vsak dobi 

enako informacijo. Potem je še telefonski 

splet, dobro telefon je ena oblika ustne 

komunickacije. Osebni kontakt je pa mogoče 

boljši za urejanje kakšnih zadev, problemov 

ki se jih mogoče po mailu ne da. Tako, da jaz 

bi rekel, da vsaki način komunikacije je 
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primeren za oglaševanje določenih 

komunikacijskih šumov. 

        5. Ali menite, da osebno 

komuniciranje med vodilno osebo in 

zaposlenimi vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih z razmerami v podjetju?  

Ja sigurno vpliva, ampak pomoje vse oblike 

komuniciranja vplivajo na zadovoljstvo. 

Pomembno je osebno, ker je ta komunikacije 

še dodaten zgled in te informacije se potem 

prenašajo naprej na nižje nivoje, zato je 

pomembno da je ta informacija pravilna in 

tako naprej. Tako, da definitivno vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. 

6. Kakšen vodja oz kakšno vodenje 

menite, da je najučinkovitejše in 

katere lastnosti vključuje, ter 

kakšno je po vašem mnenju 

vodenje v podjetju? 

Če pogledamo v vso literaturo in primere iz 

prakse lahko vidimo, da ne obstaja način 

oziroma, da bi bila kakšna oblika vodenja 

bolj primerna. Obstajajo kombinacije v 

kakšni situaciji je kakšna oblika vodenja bolj 

primerna, v kakšnem tipu podjetja je vodenje 

bolj primerno. Tako, da dejansko gre pri 

vodenju za neke vrste umetnost. 

7. Ali menite, da morajo biti 

nadrejeni v vašem podjetju 

seznanjeni z delovnimi problemi 
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svojih podrejenih in da to vpliva 

na zadovoljstvo zaposlenih? 

Prvo je potrebno upoštevati velikost podjetja 

zaradi tega, ker večje kot je podjetje bolj je 

pomembno, da je postavljena hierarhija in 

potem ko govorimo o temu s kakšnimi 

problemi morajo biti nadrejeni seznanjeni s 

problemi podrejenih je seveda potem 

potrebo, da je seznanjem samo s tistimi 

problemi, ki so pač na tistemu nivoju. Zato 

obstajajo hierarhije, zato je več različnih 

vodij in vsak vodja mora prevzeti svoj del 

odgovornost. Odločitve, ki pa presegajo nivo 

vodij pa mora s tem biti seveda seznanjeno 

vodstvo. Predvsem odločitve, ki so vezane na 

stroške podjetja. Ker stroški so neka zadeva 

pomembna za podjetje. Dnevne odločitve 

npr. ali nek zaposlen gre lahko tisti dan na 

dopust ali ne, to so pač stvari, ki jih 

prevzame vodja. Ampak odločitve o tem v 

katero smer gre in predvsem o stroških dela, 

koga se bo zaposlovalo in koga odpuščalo, to 

pa je seveda odgovornost vodstva. Seveda je 

prav, da vodje podajo svoje predloge in 

mnenja. Če pa je podjetje majhno in mogoče 

niti ni hierarhije je ponavadi vodja, lastnik 

seznanjen o vsem. Pri nas imamo hierarhijo 

in zato mora biti vsak narediti del dela in 

paziti mora, da ne posega na nivo, ki se ga ne 

tiče, ker s tem znižuje avtoriteto vodilnih.  

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju 

prihaja do konfliktov oziroma kaj 
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je najpogostejši vzrok ali povod za 

nastanek konfliktov? 

Seveda ne samo v vsakem podjetju, ampak v 

vsaki situaciji v življenju so vedno neki 

konflikti in so konflikti najbolj normalna, 

naravna stvar. Bolj pomembno je, da glede 

na to da konflikti seveda nastajajo, so 

pomembni prvič vzroki in drugič kako se ti 

konflikti razrešujejo. Vzroki za konflikte so 

lahko čisto zaradi neke delovne narava, 

zaradi tudi ker je slaba organizacija, dva se 

ne moreta zmenit kdo bo kaj delal, lahko so 

vzroki osebne narave npr. kot sem povedat to 

prenašanje med privatnim in službenim. 

Sigurno ni nezanemarljivo tudi dejstvo, da je 

pri nas zaposlenih dosti sorodnikov, ta 

kombinacija mož žena, mogoče realne 

življenjske situacije, ki sodijo doma potem 

rešujeta v službi, vpliva to na odnos. Druga 

zadeva so vse te interakcije med zaposlenimi, 

ki lahko potem vplivajo in delajo konflikte. 

Naloga vodstva je, da te konflikte opazi in da 

jih ne zanemarja. Seveda eni konflikti 

zahtevajo večjo pozornost, nekateri so pa 

mogoče tudi odsev neke nezrelosti človeka. 

En del konfliktov mora človek sam pri sebi 

rešit s svojo zrelostjo. 

9. Kakšen je po vašem mnenju 

najboljši način za reševanje 

konfliktov in kako v vašem 

podjetju rešujete konflikte? 
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Načini so različni. V bistvu vse kar izboljšuje 

medsebojne odnose in vse kar vpliva na 

motivacijo. Sigurno je manj konfliktov, ko 

ima podjetje neko perspektivo, kjer so 

urejeni tudi pogoji dela, kjer prihajajo novi 

ljudje, itd. Kadar je več dela po domače 

povedano je manj možnosti za konflikt ali pa 

ko se človek dolgočasi je večja možnost za 

konflikt. Ampak na konflikt je potrebno 

gledati kot na nekaj pozitivnega oziroma kot 

nosilca razvoja, če so pač stvari mišljene v 

pravo smer. Ker če je konflikt vezan na neko 

delovno situacijo je to zelo dobro znamenje, 

ker pač govori o tem, da zaposlenim ni 

vseeno. Če sta dva v konfliktu zaradi tega 

kako bomo rešili en problem je to dobro.  

10. Kaj menite, da vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Tako kot v vsakem podjetju tudi pri nas 

vplivajo medsebojni odnosi, osebne ambicije, 

ali je človek zadovoljen sam s sabo, tudi 

kako imajo doma rešene stvari kaj je privatno 

in kaj je službeno. Seveda materialni pogoji 

tudi. Tudi perspektiva podjetja, delovni 

pogoji, okolica, itd. Vplivov je veliko. Res pa 

je odvisno od vsakega človeka, kaj mu je 

pomembno, velikokrat so ljudjem pomembne 

zadeve ki so na prvi pogled ne tako 

pomembne, na primer če je malica v redu, če 

je čisto itd. Nobene stvari ni za zanemarit. 

REŠEVANJE KONFLIKTOV 

- načini 
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11. Kako se odraža zadovoljstvo 

zaposlenih v vašem podjetju? 

Kaže se ubistvu s participacijo v projektih, se 

pravi pri reševanju problemov, v 

vključevanju. Nekoga se vidi, ki je 

angažiran, je takoj zraven kar kaže, da je 

zadovoljen, motiviran, itd. Nekdo, ki ni 

nikoli pripravljen podaljšati kakšno minuto 

ne kaže nekega pretiranega zadovoljstva. 

Odraža se tudi kako človek govori o svojem 

podjetju, tudi privat, to veliko pove. Ampak 

je potrebo povedati, da smo vsi tukaj 

prostovoljno in vsak pri sebi se mora 

odločiti. Če dolgoročno ni zadovoljen mora 

sam nekaj narediti. Podjetje lahko nekaj 

naredi, ampak npr. če nekomu niso všeč 

tehnične zadeve, proizvodnja in bi mogoče 

raje delal v prehrambni industriji mora on 

nekaj narediti, drugače bo stalno nesrečen. 

Vsak ima nek cilj, podjetje ima cilj 

proizvajati čim bolj kvalitetne in čim bolj 

tehnološke izdelke in sigurno se ne bomo 

ukvarjali s prehrambno industrijo, se pravi če 

nekdo želi to delati bo moral zamenjati delo. 

Tako, da je pomembno da človek ve, kaj bi 

rad sam imel. Služba je le služba, veliko 

potrpijo, potrpim tako, da vsak od nas ima 

lahko neko sanjsko drugo službo v mislih, ali 

pa ne. Odvisno od razmer, tega ni možno 

zmeraj realizirat.  

12. Menite, da so zaposleni v podjetju 
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na splošno zadovoljni? 

Zadovoljstvo je relativna zadeva. Ena stvar je 

primerjava zadovoljstva z drugimi podjetji, 

verjetno so bolj zadovoljni kot v podjetju 

zraven nas, ki bomo morali iti v stečaj. 

Predvsem pomembno je, da vemo, da je to 

začaran proces. Ne morem reči dobro, zdej 

so zadovoljni in to je to, ampak je to začaran 

proces in vsak dan je potrebno delati, ker 

čene ti zadovoljstvo propade. Gledamo 

naprej. Nekatere stvari se da narediti hitro 

nekatere ne, mogoče zahtevajo nekaj več 

denarja, sigurno izboljševanje delovnih 

pogojev zahteva nekaj dodatnih stroškov npr. 

če hočemo narediti novo proizvodno halo, če 

hočemo nek nov stroj, da bo lažje 

zaposlenim, itd. Konec koncev tudi, da se 

vodje naučijo pravilno voditi se odraža na 

zadovoljstvu. Z dnevno komunikacijo se pa 

da veliko izboljšati. Odnosi, razumevanje, 

vodenje traja nekaj časa, da se navadimo, 

mogoče tudi 3 leta, da se navadimo na isti 

način razmišljanja in dela. Zaključim pa 

lahko, da so zaposleni po mojem zadovoljni.   

13. Kaj vam predstavlja pojem 

organizacijska klima v podjetju? 

Mislim, da je organizacijska klima ponavadi 

skupek dejavnikov, ki vplivajo na odnose na 

ljudi, na vzdušje v podjetju, na konec koncev 

učinkovitost dela zaposlenih in tako naprej. 

Dejavniki so pa zelo različni, odvisno od tipa 
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podjetja, velikosti podjetja, panoge, konec 

koncev lokacije podjetja in tako dalje. 

14. Kakšna je po vašem mnenju 

organizacijska klima v podjetju? 

Zdaj jaz ne morem primerjati kakšna je bila 

preden sem prišel jaz v podjetje, sigurno pa 

so bile narejene stvari v tej smeri, da se klima 

izboljšuje, predvsem zato, ker je prvo 

potrebno povsod narediti kaj, da se klima 

izboljša in drugo zato, ker nivo 

organizacijske klime ni samo samoumevno 

stanje in pač tudi če ga enkrat vzpostaviš ne 

ostane in zato ga moraš vzdrževat in 

nadgrajevat, zato ker se trg spreminja, izdelki 

se spreminjajo, zahteve naročnikov se 

spreminjajo, pričakovanja zaposlenih in tako 

naprej. In upoštevati je treba tudi zunanje 

dejavnike. 

15. Ali menite, da organizacijska 

klima vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih v vašem podjetju? 

To je pomoje obratna povezava, se pravi da 

zadovoljstvo zaposlenih karkoli je to, to je 

pač subjektiven občutek. Za nekoga je 

zadovoljstvo nekaj, za nekoga nekaj drugega. 

Samo dejansko zadovoljstvo zaposlenih meri 

klimo, tako da klima seveda vpliva, hkrati 

hočem reči, da je klima nad zadovoljstvom. 
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Priloga 11: Transkript drugega intervjuja 

 

 Se lahko predstavite in opredelite 

svojo stopnjo izobrazbe? 

Sem moški srednjih leti. Zaposlen sem v 

podjetju X kot vodja oddelka, kjer sem 

odgovoren za production management in 

planiranje proizvodnje. Imam 7 stopnjo 

izobrazbe in sem diplomiran ekonomist. 

 Koliko let delovne dobe imate, 

kakšna sta Vaš nivo in staž v 

podjetju X? 

Svojo delovno pot sem začel pred 19 leti, ko 

sem začel pomagati očetu, ker je ravno 

ustanovil podjetje. Poleg tega sem tudi 

študiral in ko sem diplomiral iz ekonomije 

sem se zaposlil v sedanjem podjetju. To je 

bilo pred točno trinajstimi leti. Dolga doba. 

Takrat še kot delavcev v proizvodnji. Počasi 

sem spoznaval samo podjetje in ker nisem 

želel za vse večne čase ostati v proizvodnji 

sem se trudil in počasi napredoval. Po osmih 

letih raznih izkušenj v podjetju so me 

postavili na sedanje mesto. 

1. Kakšni so po vašem mnenju 

medosebni odnosi  v podjetju ? 

Pomoje so medosebni odnosi med nami 

dobri. Odvisno od dneva, ampak na splošno 

se dobro razumemo skupaj. Dobri so zato, 
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ker se med seboj vsi že dolgo let poznamo in 

če pride kdo na novo, ga vzamemo za 

svojega. Tudi delamo že ogromno leti eni in 

isti skupaj tako da smo se navadili drug na 

drugega. Če je kakšen dan problem se vsi 

skupaj zmenimo in gremo naprej. Pomoje se 

dobro razumemo vsi skupaj med sabo ker je 

podjetje ni preveč veliko, verjetno bi bilo 

drugačno če bi nas delalo 1000.  

2. Kaj menite, da vpliva na 

medosebne odnose v podjetju in kaj 

spodbuja dobre oziroma slabe 

medosebne odnose? 

Na prvem mestu sigurno to, da se med sabo 

poznamo tudi privatno. V podjetju delamo 

ljudje, kateri tudi živimo blizu in se osebno 

poznamo. Potem je tudi toleranca med nami 

večja. Ni toliko zamer. In pomagamo si tudi 

dobro. Sigurno je za naše odnose pomembno 

tudi kakšen je direktor. Lani smo dobili 

novega, prvo smo bili vsi žalostni ker smo 

bili navezani in navajeni na starega, potem pa 

smo bili prestrašeni, še posebej ker je imel do 

nas tak vzvišen, formalen odnos. Mi nismo 

bili navajeni takega. In zaposleni na nižjih 

položajih ga niti niso spoznali, ker ni šel 

nikoli do njih. Potem smo ugotovili, da ni lih 

tako slab in se je stanje izboljšalo. Tudi naš 

odnos do njega je zdaj v redu. Dobro je tudi 

da imamo večkrat na leto piknike. To je že 

tradicija in takrat se med sabo pogovarjamo, 

smejemo, družimo in zabavamo. Dobro je 
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tudi če ni preveč konflikotov in da nam 

nadrejeni podajo točne informacije kaj 

moramo narediti kadar delamo kakšno stvar, 

da ne pridejo kasneje in kritizirajo delo za 

katerega niti nisi vedel da ga mora opraviti. 

Dobro je tudi če so naše stranke zadovoljne 

in da se ne pritožujejo, potem smo tudi mi 

zadovoljni. Kakšen dan ko se nabere preveč 

dela, pridemo vsi malo raztreseni in potem se 

zna zgoditi, da komu rečem kašno stvar ki jo 

kasneje obžalujem. Ampak jaz, če zgrešim, 

se tistemu opravičim.  

3. Kako menite, da medosebni odnosi 

na delovnem mestu vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih v podjetju? 

Če se med sabo dobro razumemo se to 

sigurno pozna na našem zadovoljstvu. Če se 

kdo s kom skrega in pride v konflikt potem 

niso lih zadovoljni med sabo. Tudi če pride 

direktor in zjutraj ali ko gre domov pozdravi 

se na nas pozna zadovoljstvo. Ampak 

sigurno, ko je vzdušje sproščeno, ko delo 

poteka normalno se smejimo in hecamo med 

sabo takrat smo vsi zadovoljni in gremo 

veseli domov. 

4. Kako bi opisali komuniciranje v 

vašem podjetju in kako menite, da 

ta način komuniciranja vpliva na 

zaposlene v podjetju? 

Komuniciranje pri nas je dobro. Pride kakšen 

krat do večjih težav in takrat smo malo slabe 
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volje, ampak gre mimo. Pomoje je dobro ker 

smo v podjetju ki ni preveč veliko in ni med 

nami preveč v uporabi teh modernih 

elektronskih naprav. Če je treba kaj na hitro 

povedat greš do osebe in mu poveš. Če ima 

direktor kaj za sporočit zaposlenim v 

proizvodnji ponavadi napiše mail in ga pošlje 

vodjem in ti ga nalepijo na oglasno desko. Že 

ko smo pri oglasni deski: imamo to desko, 

kjer lahko vsak napiše če ima vodilnim kaj za 

povedat. Sporočila se nato nese direktorju in 

ta jih kasneje upošteva in se trudi nekaj 

narediti. Dobro, uporabljamo kot povsod tudi 

pri nas telefon. Sam dosti uporabljam mail za 

komuniciranje, ampak ne za naše zaposlene. 

Sam sem pristaš, da se če se le da povem 

človeku v oči. To gre najbolj hitro. 

5. Ali menite, da osebno 

komuniciranje med vodilno osebo 

in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z 

razmerami v podjetju?  

Ja mene osebno je pomembno zato, ker 

kakšen krat njegovega maila ne razumem 

dobro in še dobro, da če le ima čas grem 

lahko do njega in ga vprašam. To je prednost 

da niso zelo veliki. Takrat ga vprašam kaj me 

zanima in se zmenimo in potem ni nobenih 

problemov. Pomoje delavci v proizvodnji bi 

bili tudi zadovoljni če bi direktor kdaj šel do 

njih, jim  povedal če je z njimi zadovoljen, 

jih pohvalil ker dobro opravljajo delo. Še 
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posebej ker so bili prej navajeni, da je 

direktor šel med njih in se z njimi pogovarjal. 

Zdaj je na primer prišla informacija da bomo 

podaljšali za 1 teden kolektivni dopust, ker 

bomo namestili nove stroje. Ko smo povedali 

delavcev v proizvodnji so se pričele 

govorice, da upajo da je to res in da če jim ne 

gre slabo. Mi vodje smo jih pomirili in jim 

razložili realno situacijo. Lepo bi bilo da bi 

direktor to povedal delavcem. Sigurno bi bili 

bolj zadovoljni.  

6. Kakšen vodja oz. kakšno vodenje 

menite, da je najučinkovitejše in 

katere lastnosti vključuje, ter 

kakšno je po vašem mnenju 

vodenje v podjetju? 

Vodja mora biti človeški, razumeti mora da 

pri vsakem delu nastajajo napake in pravilno 

mora reagirati nanje. Njegovo vodenje mora 

vključevati tudi sodelavce, da skupaj 

poiščemo pravo pot. Ne sme se sam odločati. 

Biti mora sodelavec in obdržati mora 

njegovo stopnjo avtoritete. Vodenje je dobro, 

saj če gledam iz moje strani, je direktor 

pripravljen na sodelovanje s sodelavci, ima 

avtoriteto in se trudi za podjetje. Tudi glede 

reševanja problemov nimamo težav. Mi 

vodje se trudimo, da bi bilo našim 

zaposlenim dobro na delu, da bi bila dobra 

organizacija dela in da bi bili motivirani za 

delo. Ta stik med direktorjem in samimi 

 

 

 

 

 

DELO VODJE 

VPLIV NA ZADOVOLJSTVO 

 

 

 

 

 

UČINKOVITO VODENJE 

 

DELO VODJE 

UČINKOVITO VODENJE 

ODRAZ VODENJA V PODJETJU 

 

 

 

 

 



 

 

 

delavci v proizvodnji pa bi bil lahko boljši. 

7. Ali menite, da morajo biti 

nadrejeni v vašem podjetju 

seznanjeni z delovnimi problemi 

svojih podrejenih in da to vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih? 

Pomoje, da. Nenazadnje smo tukaj na delu in 

delo ne more potekati tako kot bi lahko če 

imajo določeni delavci težave. Osebno se 

trudim pogovarjati s podrejenimi z njimi 

imam tak prijateljski odnos in vedo, da če je 

kaj narobe, da lahko pristopijo do nas in 

skupaj bomo rešili probleme. Direktor je tudi 

seznanjen s problemi zaposlenih in jim skuša 

pomagati. Na primer zaposleni so več let 

trpeli ker niso imeli glavnih vhodnih vrat v 

halo in tako jim je bilo pozimi mraz, poleti 

pa toplo. Direktor je slišal za problem in v 2 

tednih so bila postavljena vrata in nova 

klimatska naprava. Če nadrejen ni imun za 

probleme zaposlenih so ti očitno zadovoljni. 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju 

prihaja do konfliktov oziroma kaj 

je najpogostejši vzrok ali povod za 

nastanek konfliktov? 

Ja vzrokov za konflikte je ogromno. Pomoje 

je najpogostejši razlog ta, da je kdo slabe 

volje in nato s svojim načinom vpliva na 

druge, potem pride do konflikta. Lahko tudi 

kakšna netoleranca, kdaj tudi slab pretok 

informacij. Mogoče če kdo zanemarja delo in 
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potem mora en drug delavec opraviti delo 

namesto njega.  

9. Kakšen je po vašem mnenju 

najboljši način za reševanje 

konfliktov in kako v vašem 

podjetju rešujete konflikte? 

Sigurno je potrebno sam konflikt kot prvo 

videti in ga zaznati ter se odločiti odgovoriti 

nanj. Spet je od konflikta odvisno kako ga 

bomo rešili, kdaj pomaga samo pogovor, 

kdaj pa je potrebno na novo organizirati delo. 

Pri nas konflikte ne zanemarjamo, saj se že 

po tem vidi koliko let delujemo na trgu. 

Sproti rešujemo probleme, se veliko 

pogovarjamo med seboj, itd. 

10. Kaj menite, da vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Zaposleni so pomoje zadovolji če pridejo na 

delo, vedo da jih čaka delo, da je vse 

organizirano, da delo poteka nemoteno, da 

vedo da niso samo števila pri nas, da se kdaj 

tudi posmejemo in zabavamo in da točno na 

datum v mesecu dobijo nakazano plačo. V 

našem podjetju nam vodstvo 4x na leto 

organizira dan za druženje, gremo na piknik, 

itd. Takrat čutiš zadovoljstvo vseh nas in tudi 

pripadnost podjetju. Dobri delovni odnosi 

med nami sigurno vplivajo na zadovoljstvo, 

kdaj si tudi organiziramo sami kakšen dan za 

druženje, kot je bilo nekaj časa nazaj akcija 
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Očistimo Slovenijo. Na take stvari pridemo 

vsi in pomoje se s tem vidi da so zaposleni 

zadovoljni s podjetjem. 

11. Kako se odraža zadovoljstvo 

zaposlenih v vašem podjetju? 

Nas takoj vidiš. Mi se pogovarjamo, se 

smejimo, to takoj čutiš. Če je potrebno kdaj 

podaljšati načeloma ne dela noben težav, to z 

veseljem naredimo. Tudi pri samem delu 

smo delavci previdni in poskrbimo, da dobro 

opravimo svoje delo. Ko gremo na piknik se 

o tem še 2 tedna govori v podjetju, take 

stvari.  

12. Menite, da so zaposleni v podjetju 

na splošno zadovoljni? 

Jaz mislim, da ja. Že kar sem prej povedal, 

da se razumemo med sabo, delo imamo, 

plačo dobivamo tako, da smo pomoje kar vsi 

zadovoljni. 

13. Kaj vam predstavlja pojem 

organizacijska klima v podjetju? 

Gre za vzdušje, ki prevladuje med vsemi 

nami sodelavci, ali se med seboj razumemo, 

pogovarjamo, pozdravljamo, družimo ali pa 

bi mogoče bili lahko nenehno v konfliktu, 

bili bi nezadovoljni, kar pri nas na srečo tega 

ni.  

14. Kakšna je po vašem mnenju 

organizacijska klima v podjetju? 
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Pri nas je dobra klima. Kot sem že prej 

povedal, nismo prav veliko podjetje in zato 

lahko probleme rešujemo sproti, med seboj 

se poznamo tudi osebno in to se sigurno 

pozna na delu. Tudi vsa naša druženja 

potekajo sproščeno in veselo. Zaposleni smo 

zadovoljni, ker imamo delo in se trudimo, da 

bi ga čimbolje opravili, da bi ga imeli tudi v 

prihodnje.  

15. Ali menite, da organizacijska klima 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v 

vašem podjetju? 

Sigurno. Če smo zaposleni zadovoljni bo tudi 

klima dobra. Če nismo zadovoljni sigurno 

klima ne bo dobra, kar se bo kasneje poznalo 

največ pri samem delu, odnosih med nami, 

itd. Ampak kot sem povedal mi smo skupina, 

katera sodeluje med sabo in se trudi, da bi 

bili vsi zadovoljni in potem pride zraven, da 

je klima dobra. 
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Priloga 12: Transkript tretjega intervjuja 

 

 Se lahko predstavite in opredelite 

svojo stopnjo izobrazbe? 

Sem redno zaposlena delavka v proizvodnji v 

podjetju X. Stara sem 28 let, končala pa sem 

srednjo poklicno šolo.  

 Koliko let delovne dobe imate, 

kakšna sta Vaš nivo in staž v 

podjetju X? 

Moja delovna doba je 6 let, delala sem tudi v 

času šolanja. Ko sem zaključila šolo sem se 

zaposlila v tem podjetju, to je bilo pred 4 leti.  

1. Kakšni so po vašem mnenju 

medosebni odnosi  v podjetju ? 

Medosebni odnosi v našem podjetju so dobri. 

Vsi se med seboj tudi osebno poznamo, saj 

smo že nekaj let sodelavci, ter živimo tudi v 

bližini. Veliko se pogovarjamo, med prostimi 

dnevi se med seboj družimo. Pri delu si 

pomagamo. Ker se osebno poznamo je 

vzdušje bolj prijateljsko, tako da ni veliko 

konfliktov. 

2. Kaj menite, da vpliva na 

medosebne odnose v podjetju in 

kaj spodbuja dobre oziroma 

slabe medosebne odnose? 

Na medosebne odnose v podjetju vpliva 
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odnos nadrejenih do podrejenih, odnos 

sodelavcev do ostalih sodelavcev, ali hodimo 

na delo z veseljem ali ne… Razni konflikti 

med posamezniki pa lahko spodbudijo slabe 

medosebne odnose med vsemi sodelavci. 

Čeprav kot sem povedala pri nas ni preveč 

konfliktov. Lani smo zamenjali direktorja, 

takrat je bilo malo napeto, ampak sedaj je ok. 

Avgusta bomo imeli en teden več 

kolektivnega dopusta, ko so nam to povedali 

smo bili prestrašeni, da nismo tudi mi v tej 

krizi, ampak bomo samo dobili nove stroje. 

Pri nas na dobre odnose vpliva to, da skoraj 

vsi med seboj poznamo, da je vodja človeki 

in prijazen, da je eden od nas. Z direktorjem 

pa nimamo osebnih stikov. 

3. Kako menite, da medosebni 

odnosi na delovnem mestu 

vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih v podjetju? 

Po mojem mnenju dobri medosebni odnosi 

vplivajo na veliko zadovoljstvo zaposlenih v 

podjetju. Slabi pa prinesejo do konfliktov in 

nezadovoljstva. Če se razumemo med seboj, 

si pomagamo in rešujemo težave zato 

nimamo razloga da smo nezadovoljni. Če se 

pa moramo kregati, nas nobeden ne upošteva, 

nobeden nam nič ne pove, potem smo 

nezadovoljni. 

4. Kako bi opisali komuniciranje v 

vašem podjetju in kako menite, 
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da ta način komuniciranja 

vpliva na zaposlene v podjetju? 

Komuniciranje v našem podjetju je kar 

zadovoljivo. To vpliva na zaposlene v 

podjetju tako, da smo bolj sproščeni. Mi 

največ komuniciramo med sabo in z vodjem. 

Z direktorjem osebno ne komuniciramo, nas 

kontaktira samo preko oglasne deske. Razen 

če ga vidimo se pozdravimo. Vodje pa nam 

povedo kolikor se le da ponavadi kar osebno. 

Razen če nas je potrebno obvestiti o kakšni 

zadevi to tudi uradno napišejo na oglasno 

desko. Če imamo kakšna vprašanja 

konkretno za direktorja obesimo na oglasno 

desko in potem vodje dajo to njemu. Mailov 

mi ne uporabljamo. Imamo telefone, ki jih 

uporabljamo če je treba koga na hitro 

poklicati na drugo stran hale. 

5. Ali menite, da osebno 

komuniciranje med vodilno 

osebo in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z 

razmerami v podjetju?  

Seveda vpliva in to zelo. Menim, da z 

osebnim komuniciranjem vodja pridobi 

zaupanje zaposlenih in da mu postanejo bolj 

zvesti. V našem podjetju direktor ni še nikoli 

prišel v proizvodnjo in osebno ga sploh ne 

poznam ker ni nikoli govoril z mano. Skratka 

osebnega komuniciranja z direktorjem 

nimamo z našim vodjem in tudi drugimi pa 
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komuniciramo večinoma osebno. Sigurno 

smo bolj zadovoljni če nam osebno kaj 

povejo kot pa samo da lepijo obestila po 

oglasnih deskah. 

6. Kakšen vodja oz kakšno 

vodenje menite, da je 

najučinkovitejše in katere 

lastnosti vključuje, ter kakšno 

je po vašem mnenju vodenje v 

podjetju? 

Najbolj učinkovito je vodenje pri katerem 

vodja posluša tudi njegove zaposlene in je 

prijazen do zaposlenih. Direkotor v našem 

podjetju skrbi za nas saj smo v zadnjem letu 

dobili nova vrata, novo klimo, boljše malice. 

Moti pa nas to da nas nikoli ne pride osebno 

pogledati. Naš vodja pa je zelo dobra oseba, 

na daleč se mu vidi, da se trudi in da mu ni 

vseeno za nas in za delo.  

7. Ali menite, da morajo biti 

nadrejeni v vašem podjetju 

seznanjeni z delovnimi 

problemi svojih podrejenih in 

da to vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih? 

Menim, da morajo biti seznanjeni, saj tako 

lahko hitro rešijo težave. Čene se te težave 

samo nabirajo in takrat nismo zadovoljni. 

8. Zakaj menite, da v vašem 

podjetju prihaja do konfliktov 
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oziroma kaj je najpogostejši 

vzrok ali povod za nastanek 

konfliktov? 

Da prihaja do konfliktov je najpogosteje 

razlog to da ni dobre komunikacije med nami 

oz. pride lahko do nesporazumevanja. Kdaj 

nam tudi naše vodstvo ne poda točnih 

informacij in potem so sami problemi. Če se 

kakšen dan ne prav razumemo ali smo slabe 

volje potem bo verjetno prišlo do konflikta. 

9. Kakšen je po vašem mnenju 

najboljši način za reševanje 

konfliktov in kako v vašem 

podjetju rešujete konflikte? 

Najboljši način za reševanje konfliktov je s 

pogovorom in to delamo tudi v našem 

podjetju. Če je kaj narobe se med seboj 

pogovorimo, povemo našemu vodji kaj je 

narobe in to rešimo. Če on ne more ukrepati 

pa gre do direktorja in se oni zmenijo med 

sabo. Prav kakšnih večjih konfliktov ni med 

nami.  

10. Kaj menite, da vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Na zadovoljstvo zaposlenih v našem podjetju 

vpliva dobra komunikacija med  nami in 

našim vodjem, skupno druženje,… Zelo smo 

veseli ker nam podjetje vsaj 4x letno priredi 

piknik, katere stroške krije podjetje. Naše 
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druženje dopolnjujemo tudi z raznimi 

akcijami (npr. čistilna akcija očistimo 

Slovenijo) Zadovoljni smo tudi, ker imamo 

vsaki mesec plačo, ker nas direktor upošteva 

(dal je novo klimo, boljše malice) oziroma 

zato ker imamo delo, ki ga opravljamo 

skupaj z našimi znanci. 

11. Kako se odraža zadovoljstvo 

zaposlenih v vašem podjetju? 

Zadovoljstvo zaposlenih v našem podjetju se 

izraža skozi dobro voljo, ki jo imajo vsi 

zaposleni v podjetju. Tudi v samem delu, ki 

ga opravljamo nemoteno. Med odmori je 

veselje in potem gremo z več močni naprej 

delat. Tudi trudimo se, da so naši izdelki 

odlično narejeni.  

12. Menite, da so zaposleni v 

podjetju na splošno zadovoljni? 

Menim, da je zadovoljstvo zaposlenih 

zadovoljivo. Če ne bi bilo tako bi blo več 

problemov in na ljudeh bi se poznalo, da niso 

zadovoljni. Če bo še tako naprej bo super. 

13. Kaj vam predstavlja pojem 

organizacijska klima v 

podjetju? 

Pojem organizacijska klima v podjetju  je to, 

da kako se med seboj razuememo, 

pogovarjamo, družimo. Pri nas je dobra 

klima. 
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14. Kakšna je po vašem mnenju 

organizacijska klima v 

podjetju? 

Po mojem mnenju je organizacijska klima v 

našem podjetju kar zadovoljiva. Nimamo 

večjih težav, razumemo se, delo imamo tako, 

da je klima dobra. 

15. Ali menite, da organizacijska 

klima vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih v vašem podjetju? 

Seveda vpliva. Če se med seboj ne bi 

razumeli tudi klima ne bi bila dobra, se pravi 

je to povezano eno z drugim. Če smo 

zadovoljni je klima dobra, če nismo pa ne.  
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Priloga 13: Transkript četrtega intervjuja 

 

 Se lahko predstavite in opredelite 

svojo stopnjo izobrazbe? 

Sem oseba, ki je stara 35 let. Po izobrazbi 

sem ekonomski tehnik. Delati sem začela 

mlada.  

 Koliko let delovne dobe imate, 

kakšna sta Vaš nivo in staž v 

podjetju X? 

Moja delovna doba je 13 let, toliko je tudi 

moj staž v podjetju X. V podjetju sem 

zaposlena kot delavka v proizvodnji. 

1. Kakšni so po vašem mnenju 

medosebni odnosi  v podjetju ? 

Rekla bi, da so v podjetju izredno dobri 

medosebni odnosi, če npr. primerjamo naše 

medosebne odnose s kakšnimi v drugem 

podjetju. Veliko mojih prijateljev mi omeni, 

da imajo na svoje delu probleme s kakšnimi 

sodelavci. Pri nas se to ne dogaja. Moram 

povedati, da smo bolj majhen kolektiv, da se 

vsi poznamo med sabo, da prihajamo na delo 

skoraj vsi iz istega območja in da se 

poznamo tudi privatno. Med nami je tudi 

veliko sorodnikov, poročenih, zelo dobrih 

prijateljev, itd. Z večino se poznamo že od 

otroštva. To se vsekakor pozna pri naših 

odnosih na delu. Smo kolektiv, ki se razume 
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in si pomaga. Moram povedati, da je prijetno 

prihajati vsaki dan na delo če imaš take 

sodelavce. Naš vodja je tudi zelo prijeten 

moški. Z njim se lahko pogovarjaš, točno ve 

kaj mora kdo delati oziroma naloge nam 

jasno razloži. Z njim nimamo nikoli 

problemov. Z našim direktorjem nimamo 

veliko odnosov, saj se večino časa zadržuje v 

svoji pisarni. Redko kdaj pride dol k nam na 

obisk. Ampak ni slab človek. Ni veliko časa 

z nami. Na začetku, ko je prevzel to funkcijo 

smo se malo bali, saj smo bili našega starega 

direktorja navajeni in nismo vedeli kakšen je 

ta novi direktor. Na začetku je bilo malo 

čudno, ampak se je nato izkazalo, da ni tako 

slab. Ampak, kot sem rekla ga ne dobro 

poznamo, saj se ne druži veliko z nami. 

Spomnim se, da je bil na začetku malo 

problem, ker smo mislili, da ni najbolj 

primeren za našega direktorja, ker je mlad. 

Ampak, ko je začel delati se je po nekaj 

mesecih videlo, da je sposoben. Pod starim 

direktorjem smo imeli tudi družabne dneve in 

piknike, ki jih je organiziralo podjetje. Tega 

novi direktor ni prekinil. To nas veseli. Na 

pikniku se nam tudi pridruži. Ko smo imeli 

prvič piknik z njim smo ugotovili, da je 

prijeten človek. Mi zaposleni pa se dobro 

razumemo in imamo res dobre medosebne 

odnose.  

2. Kaj menite, da vpliva na 

medosebne odnose v podjetju in kaj 
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spodbuja dobre oziroma slabe 

medosebne odnose? 

Po mojem mnenju bi rekla, da vpliva 

poznanstvo med sabo. Tako kot je v našem 

podjetju. Kot sem omenila. Vpliva sigurno 

to, da so zaposleni dobri eden do drugega, da 

niso pokvarjeni kot ljudje. Če si dober do 

drugih in jih sprejemaš take kot so ni 

problemov na delu. In iz tega izhaja vse. Se 

lahko pogovarjaš med seboj, med malico se 

smejiš in se malo pohecaš, si pomagaš tako 

na delu kot tudi privat. In zato se počutiš res 

prijetno. Slabi medosebni odnosi nastanejo 

če si hočeš med seboj slabo in ne priželiš nič 

dobrega drugi osebi. Če si ljubosumen na 

drugega. Samo pri nas res mislim, da se to ne 

dogaja. Če se razumeš dobro med sabo 

oziroma če imaš dobre medosebne odnose je 

pri delu vse lažje. Vsaj jaz tako mislim. 

Mislim, da če so v podjetju slabi medosebni 

odnosi prihajaš na delo vsaki dan s težavo. 

Vesela sem, da imamo tudi  take vodje pri 

nas s katerimi se razumemo. Ker ponavadi se 

sodelavci med seboj razumejo, ne vsi ampak 

v večini in imajo večje probleme z vodilnimi.   

3. Kako menite, da medosebni odnosi 

na delovnem mestu vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih v podjetju? 

Osebno mislim, da zelo vplivajo medosebni 

odnosi na naše zadovoljstvo. Ker če imamo 

slabe medosebne odnose ne moremo biti 
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zadovoljni, smo nenehno slabe volje. Če 

imamo dobre medosebne odnose pa smo 

seveda zadovoljni. To zelo vpliva na samo 

delo. S slabimi medosebnimi odnosi niti ne 

moreš normalno delati. Je zelo težko in 

mislim, da ne zdržiš dolgo časa. Če bi se pri 

nas to dogajalo si ne predstavljam kako bi 

bilo težko priti vsaki dan na delo. Še posebno 

v teh težkih časih, ko si ne moreš izbirati 

zaposlitve, ker je niti ne dobiš in moraš 

potrpeti. In če moraš dan za dnem prihajati 

na delo in gledati sodelavce s katerimi se ne 

razumeš, mislim da mora biti zelo težko. Če 

pa prihajaš na delo in srečaš sodelavce s 

katerimi se razumeš je vse lažje. Moram 

povedati, da kdaj komaj čakam da pridem na 

delo, da se rešim malo osebnih problemov in 

težav, da sodelavcem povem kakšno dobro 

novico in da se z njimi lahko pogovarjam. Si 

res ne predstavljam kako bi bilo če se ne bi 

razumeli med seboj. Skratka medosebni 

odnosi zelo vplivajo na zadovoljstvo med 

nami.  

4. Kako bi opisali komuniciranje v 

vašem podjetju in kako menite, da 

ta način komuniciranja vpliva na 

zaposlene v podjetju? 

Komuniciranje pri nas je normalno, kot 

povsod drugje. Mi komuniciramo tako, da se 

med seboj pogovarjamo, se pravi, da 

komuniciramo osebno. Kar je še najboljša 

varianta. Če imaš seveda možnost tako 
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komunicirati. Tega je pri nas največ. 

Uporabljamo tudi pisno komuniciranje, saj 

imamo našo oglasno tablo na katero damo 

kakšno sporočilo, ki ga napišemo. To tablo 

uporabljamo mi, ko hočemo kaj sporočiti 

vodilnim in vodilni, ko hočejo kaj sporočiti 

nam. Uporabljamo seveda tudi telefon, ko 

moramo poklicat sodelavce, ki so na drugi 

strani hale, da ne izgubljamo časa s tem ko 

hodimo do njih. Prav mi drugega ne 

uporabljamo. V podjetju pa se seveda 

uporablja računalnik, fax, verjetno se veliko 

pogovarjajo po mailih. Komuniciranje, ki ga 

mi uporabljamo mislim, da dobro vpliva na 

nas. Si vse na hitro povemo in se vse na hitro 

zmenimo. Tudi vodja, ko nam ima kaj za 

povedati pride k nam in nam pove. Ni nas 

veliko in zato nimamo problemov s 

komuniciranjem. Direktor pa uporablja 

oglasno tablo, ko nam ima kaj za sporočiti. 

Napiše na računalnik, sprinta in zalepi na 

tablo. Kdaj bi nam lahko povedal kaj tudi 

osebno, ampak tega pač ne dela. Direktor 

ima vedno za povedati pomembne stvari, ki 

zadevajo naše delo in zato bi bili bolj 

zadovoljni če bi to naredil osebno. Mislim, 

da mi komuniciramo tudi če sploh med seboj 

ne govorimo, saj če se samo pogledamo med 

seboj vemo kaj kdo misli. To je seveda zato, 

ker se dobro poznamo med seboj. V glavnem 

pri nas je komuniciranje normalno in to 

dobro vpliva na nas. 
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5. Ali menite, da osebno 

komuniciranje med vodilno osebo 

in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z 

razmerami v podjetju?  

Ja in to zelo. Osebno komuniciranje je 

najboljše, ker se vse na hitro zmeniš, 

pogovoriš in rešiš. Kot sem omenila naš 

direktor ne uporablja osebnega 

komuniciranja in zato mi ne moremo 

povedati svojega mnenju njemu. Se 

pogovarjamo samo med seboj. Kdaj je to 

prav nadležno, ker on nekaj napiše in konec. 

Potem moramo mi spraševati vodje kaj 

pravzaprav misli s tem, če smo prav razumeli 

itd. Sigurno osebno komuniciranje med 

vodilnimi in nami vpliva na naše 

zadovoljstvo. Smo zadovoljni če osebno 

komuniciranjo z nami. Si res ne 

predstavljam, da naš vodja ne bi prišel do nas 

in nam osebno povedal, kaj moramo naredili, 

kaj bo jutri, kakšni so načrti, kaj pravi 

direktor,... Če bi samo napisal na tablo in 

konec pomoje ne bi bili najbolj zadovoljni.  

6. Kakšen vodja oz kakšno vodenje 

menite, da je najučinkovitejše in 

katere lastnosti vključuje, ter 

kakšno je po vašem mnenju 

vodenje v podjetju? 

Vodja mora biti tak, da je odprt za ljudi, da 

mu ni težko delati, reševati problemov, nas 
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poslušati, poslušati direktorja,... ampak da 

vse to dela z veseljem. Še zmeraj mora biti 

malo strog, da delo poteka normalno ker 

drugače bi lahko delali vse po svoje, ampak 

mora biti tudi prijazen do nas, nas 

poslušati,...Vodenje mora biti tako, da delo 

vsaki dan poteka normalno. Da npr. ne en 

dan delamo 10 ur brez pavze in drugi dan 

potem nimamo kaj delati. Če vodja želi, da je 

njegovo vodenje učinkovito mora sodelovati 

z direktorjem in z nami. Z direktorjem 

morajo uskladiti vse stvari tako, da bodo prav 

in z nami mora potem to zmenjeno izvajati v 

praksi. Ne pa da samo kima na to, kar reče 

direktor. To nima velikega učinka. Naš vodja 

je dober, saj ve kaj dela. Je že veliko let v 

podjetju, tudi že kar nekaj časa vodja in 

točno ve kaj mora delati. Kdaj se skrega tudi 

z direktorjem če meni, da nima prav. V 

glavnem mora sodelovati z vsemi in 

organizirati delo tako, da bo potekalo 

normalno. Vodenje pri nas je dobro. Vodja 

sodeluje z nami, sodeluje z direktorjem in 

upošteva mnenje od vseh. Zadovoljni smo 

ker je naš vodja že po naravi tak veseljak in 

nenehno dobre volje. Je pripravljen delati in 

to kar dela dela z veseljem. Direktor 

uporablja malo bolj drugačen stil vodenja 

vsaj kar zadeva samega dela. Kar ukaže to mi 

naredimo. Kar je seveda logično. Nas pa tudi 

upošteva. Želi si, da bi podjetje zdržalo to 

krizo, da bi delali še naprej in vsaki dan dela 

primerno temu. Tudi mi si seveda želimo, da 
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bi podjetje zdržalo to krizo in da bi še naprej 

imeli to zaposlitev. 

7. Ali menite, da morajo biti 

nadrejeni v vašem podjetju 

seznanjeni z delovnimi problemi 

svojih podrejenih in da to vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih? 

Ja sigurno. Če niso seznanjeni z našimi 

delovnimi problemi nima smisla, da so sploh 

vodilni. To vpliva na naše delo, na naš 

zaslužek, plače. Sigurno morajo vedeti vse 

delovne probleme in obvezno tudi reševati. 

Drugače res nima smisla. Veliko časa smo 

prosili za nova vrata, ker je bilo skoraj 

nevzdržno delati saj je bil pozimi neznosen 

mraz, poleti neznosna vročina. In to so 

morali vodilni popraviti, drugače bi bilo tako 

nezadovoljstvo med nami, da bi se res 

poznalo na delu. Pozimi so ljudje zboleli za 

gripo, ker jim je bilo mraz na delu in je 

podjetje plačevalo bolovanja in mi, ki smo 

ostali na delu smo morali nenehno 

podaljševati, ker nismo zmogli vsega 

narediti. Recimo tudi, da kakšen stroj ne dela 

prav, to je problem, ki ga morajo vodilni 

vedeti in rešiti. Ker delovni problemi 

vplivajo slabo na delo. Če je stroj pokvarjen 

ali pa da ne dela prav, so nato izdelki slabo 

narejeni in na koncu naši kupci mislim, da ne 

bi bili prav zadovoljni če bi bilo tako. In tega 

ne bi plačali in nato bi bilo ogromno 

problemov. In mislim, da si prav nobeden ne 
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želi, da bi bilo naše delo slabo narejeno. Saj 

na ta način ne prideš daleč. 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju 

prihaja do konfliktov oziroma kaj 

je najpogostejši vzrok ali povod za 

nastanek konfliktov? 

Povodov za nastanek konflikta je ogromno. 

Če izpustimo tehnične težave je predvsem 

vzrok za nastanek konflikta v ljudeh samih. 

Odvisno kakšni so ljudje. Če so nagnjeni k 

temu, da nenehno iščejo kaj da bi bilo 

narobe, jim bo vedno uspelo in bo vedno kaj 

narobe. Prav pri nas bi lahko rekla, da je 

največ vzrokov za nastanek konflikta 

mogoče kakšno nerazumevanje navodil ali pa 

mogoče kakšno sporočilo direktorja, ki ga ne 

razumemo dobro. Mi v našem podjetju se 

soočamo z normalnimi konflikti. Nimamo 

velikih težav. Kdaj je kdo slabe volje in se 

nehote spravi na koga ampak nič takega. 

Kdaj se lahko tudi mož in žena ali pa kakšen 

par skregata in potem delajo vse nas malo 

živčne, ampak nič takega. 

9. Kakšen je po vašem mnenju 

najboljši način za reševanje 

konfliktov in kako v vašem 

podjetju rešujete konflikte? 

Sigurno je najboljše, da se pogovorimo med 

seboj in rešimo zadeve. To v našem podjetju 

rešujemo. Najbolj je pomembno, da oseba, ki 

ima probleme to takoj pove in ne skriva in 
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prikriva stvari. Če se delaš, da je vse v 

najlepšem redu ti ne bo nihče pomagal, ker 

sploh ne ve, da je kaj narobe. Dobro je tudi, 

če osebne probleme puščamo doma in jih ne 

nosimo s seboj na delo. Čeprav smo povezani 

tako službeno kot tudi osebno moramo še 

vedno ločiti, da delo je delo in privat 

življenje je privat. Prav v podjetju rešujemo 

konflikte tako, da če je kaj narobe se npr. 

napiše direktorju obvestilo in se ga obesi na 

oglasno tablo, da ga on prebere in poskuša 

ukrepati. Če uspe konflikt rešiti naš vodja se 

mu to takoj pove in on ustrezno ukrepa. 

Največkrat je on tisti, ki konflikte rešuje. Če 

imamo konflikte med seboj se med malico 

zmenimo in poskušamo zadevo rešiti.  

10. Kaj menite, da vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Zadovoljstvo je tak bolj obsežen pojem. 

Odvisno kaj vsakega posameznika dela 

zadovoljnega oziroma kaj je tisto zaradi česar 

je zadovoljen. Če govorimo na splošno, kot 

zaposleni v podjetju smo zadovoljni, da 

imamo delo. To si vsaki dan posebej 

ponovimo, ko se pogovarjamo. Zadovoljni 

smo tudi, ker za svoje delo dobivamo plačo. 

In to redno, ne zamuja ali pa prihaja po delih 

na naš račun. Zadovoljni smo tudi, ker 

znamo dobro opravljati svoje delo in zato naš 

vodja ne posluša kritik na naš račun od 

direktorja. Zato nas vedno tudi pohvali. 
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Zadovoljni smo ker se razumemo med seboj 

in ker vemo, da se eden na drugega lahko 

zanesemo. Poleg tega imamo tudi nova vrata, 

boljše malice, dobro organizirane piknike na 

katerih se sproščeno zabavamo. In to vse na 

račun podjetja, mi denarno ne prispevamo 

nič. Oziroma nam ni treba prispevati nič, 

ampak še vedno prinesemo s seboj od doma 

kakšno hrano ali pijačo. Osebno sem najbolj 

zadovoljna, ker grem vsako jutro v službo, 

tam srečam moje prijatelje, oddelam svoje 

delo, kjer me nihče ne žali, ampak me 

spoštujejo in po delu grem lahko srečna 

domov.  

11. Kako se odraža zadovoljstvo 

zaposlenih v vašem podjetju? 

Odraža se tako, da se pri delu trudimo, 

pokažemo, da smo zadovoljni z našim 

vodstvom, se ne pritožujemo preveč, itd. 

Naših vodilnih ne opravljamo, ker nam to ni 

potrebno. Če je kdaj delo preveč naporno 

potrpimo, smo tiho in delamo naprej.  

12. Menite, da so zaposleni v podjetju 

na splošno zadovoljni? 

Sigurno. Če ne bi bili zadovoljni sigurno ne 

bi bilo tukaj tako kot je. Imam veliko 

prijateljev, ki ne delajo pri nas in mi govorijo 

kaj vse doživljajo na svojem delu in kako 

gredo s težkih srcem delati in kako gredo 

živčni domov in sem lahko samo srečna, da 

tega pri nas ni. Zadovoljni smo tudi zato, ker 
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se zavedamo, da danes skoraj povsod ni 

normalnega dela in zaposlenim znižujejo 

plačo in se pri nas to ne dogaja. Sigurno, da 

smo zadovoljni. Lažje nam je, ker se 

poznamo osebno med seboj in zato mislim, 

da vse poteka tako kot poteka. 

13. Kaj vam predstavlja pojem 

organizacijska klima v podjetju? 

Organizacijska klima nam pove kakšno je 

vzdušje v podjetju. Z organizacijsko klimo 

ugotovimo ali se zaposleni razumejo, ali so 

vodje dobri, ali poteka delo v podjetju dobro 

ali pa je mogoče kakšna zmeda. Klima je 

pravzaprav vse naše dogajanje opisano s to 

besedo. Če pogledamo stanje pri nas lahko 

rečemo, da je klima dobra, ker se na splošno 

dobro razumemo, dobro komuniciramo, 

vodje dobro organizirajo delo, nimamo 

velikih težav, imamo delo, smo zadovoljni, 

se radi vračamo vsaki dan na delo, nam ni 

več mraz pozimi in poleti toplo, imamo 

dobro malico, po delu se družimo in 

zabavamo, se ne kregamo, itd. Če hočemo 

vse to opisati z eno besedo rečemo, da je 

klima dobra. Če bi bilo nasprotno in vse 

narobe, bi bili nezadovoljni, ne bi radi 

prihajali na delo, ljudje bi dajali odpovedi, 

vodje bi kričali na nas, bili bi nespoštljivi, 

med seboj bi se kregali, se ne bi pogovarjali, 

itd. Takrat bi rekli, da je klima pri nas slaba.  

14. Kakšna je po vašem mnenju 
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organizacijska klima v podjetju? 

Kot se že omenila je klima pri nas dobra. 

Mislim, da si veliko ljudi želi prihajati med 

take ljudi in s takih veseljem na delo. Vsi pa 

nimajo take možnosti. 

15. Ali menite, da organizacijska klima 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v 

vašem podjetju? 

Sigurno. Če smo zadovoljni je klima dobra, 

če nismo zadovoljni klima ni dobra in 

obratno. Gre za povezano stvar. To je v vseh 

podjetjih tako.  
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Priloga 14: Transkript petega intervjuja 

 

 Se lahko predstavite in opredelite 

svojo stopnjo izobrazbe? 

Sem stara 24 let. Končala sem splošno 

gimnazijo in imam 5 stopnjo. Trenutno sem 

vpisala na fakulteto za upravo v Ljubljani. 

 Koliko let delovne dobe imate, 

kakšna sta Vaš nivo in staž v 

podjetju X? 

Moja delovna doba je 1 leto. V podjetju sem 

redno zaposlena kot delavka v proizvodnji. V 

tem podjetju sem 1 leto. Po končani 

gimnaziji sem se vpisala na Univerzo v 

Ljubljano, ampak mi šolanje ni šlo. Zato sem 

se zaposlila. Sedaj sem se ponovno vpisala v 

šolo. 

1. Kakšni so po vašem mnenju 

medosebni odnosi  v podjetju ? 

V tem podjetju se zaposleni dobro razumemo 

med seboj. Jaz sem bolj na novo tukaj in jih 

ne poznam tako dobro, ampak so prijetni 

ljudje in mi je všeč delati z njimi. Na začetku 

je bilo malo bolj težko, ker sem prišla sem in 

nobenega nisem poznala, ampak sem se 

skušala prilagoditi in se družiti z njimi. Tako, 

da po enem letu se dobro razumem z njimi.  

2. Kaj menite, da vpliva na 

medosebne odnose v podjetju in kaj 

spodbuja dobre oziroma slabe 
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medosebne odnose? 

Osebno menim, da dobre medosebne odnose 

spodbuja to, da so zaposleni s tabo prijazni, 

da ti pomagajo če jih kaj vprašaš, da te ne 

gledajo grdo. Slabe medosebne odnose 

spodbuja to, da so drugi do tebe neprijazni in 

da ti ne pomagajo in te ne naučijo stvari 

oziroma, da ti ne pokažejo kaj je tvoje delo in 

kako se ga opravlja in da te potem 

zaničujejo, da si nesposoben in da ne znaš 

opravljati svojega dela. 

3. Kako menite, da medosebni odnosi 

na delovnem mestu vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih v podjetju? 

Zelo, to sem občutila na lastni koži. Na 

začetku, ko sem prišla v podjetje mi je bilo 

težko, ker nisem poznala dela, nisem vedela 

točno kako naj bi opravljala delo, nobenega 

nisem poznala in nisem vedela kaj si drugi 

mislijo o meni. Nekako sem potrpela in se 

trudila in je šlo naprej. Ampak mi ni bilo nič 

prijetno. Velikokrat sem bila slabe volje tudi 

po delu in sem bila nezadovoljna. S časom, 

ko sem jih malo bolj spoznala pa je bilo 

boljše. Kakšen dan, ko so se pogovarjali z 

mano, kot da sem z njimi že dolgo let in da 

se že poznamo sem bila res zadovoljna. Kdaj 

pa je bilo res težko in sem doma že 

razmišljala ali je sploh vredno zahajati na 

delo. 

4. Kako bi opisali komuniciranje v 

vašem podjetju in kako menite, da 
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ta način komuniciranja vpliva na 

zaposlene v podjetju? 

Oni komunicirajo s sebo,j kot da se poznajo 

že od nekdaj. Saj se poznajo že ogromno let 

ampak vseeno. Tukaj v proizvodnji ne 

uporabljamo nobenih naprav, računalnikov 

za komuniciranje, saj ni potrebno. Med seboj 

se pogovarjamo. Tak način vpliva dobro na 

zaposlene, saj drugače niti ne more biti v 

proizvodnji. Po mailih se ne moremo 

pogovarjati. Tukaj niti ni potrebe, da bi se 

pogovarjali na kakšen drugi način. Drugače 

zaposleni veliko uporabljajo tudi to njihovo 

oglasno desko. 

5. Ali menite, da osebno 

komuniciranje med vodilno osebo 

in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z 

razmerami v podjetju?  

Mislim, da ja. Ko sem prišla v podjetje je bil 

vodja tisti, ki mi je pomagal in me uvajal. 

Tudi drugi so mi pomagali, ampak na 

začetku sem komunicirala največ z njim. 

Vpliva na zadovoljstvo če ti ima kaj lepega 

za povedati, če kriči na tebe nisi zadovoljen. 

Meni je všeč če se vodja osebno pogovarja z 

mano. Tudi zato, da vidim ali je z mano 

zadovoljen in če dobro opravljam svoje delo. 

6. Kakšen vodja oz kakšno vodenje 

menite, da je najučinkovitejše in 

katere lastnosti vključuje, ter 

kakšno je po vašem mnenju 
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vodenje v podjetju? 

Vodja mora biti tak, da ti pomaga, ko prideš 

na novo v podjetje in tudi potem. Mora ti 

lepo razložiti stvari, ti povedati kaj je tvoje 

delo. Če ga ne briga preveč za tebe ni dober. 

Mora ti pomagati. Vodenje je učinkovito če ti 

vodilni pove kaj so tvoje naloge, da ti jih vsaj 

enkrat dobro pokaže in da ti je na voljo če 

kdaj kakšne stvari ne veš, da ti jo pomaga 

rešiti. Če se ne obnaša lepo do tebe mislim, 

da ni zrel za vodjo. Vodenje je v tem podjetju 

dobro. Moj vodja je že od samega začetka 

prijazen do mene in mi vedno pomaga. Tudi 

drugi nimajo nobenih problemov z njim.  

7. Ali menite, da morajo biti 

nadrejeni v vašem podjetju 

seznanjeni z delovnimi problemi 

svojih podrejenih in da to vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih? 

Ja morajo biti. Vpliva na zadovoljstvo. Če 

delavcem, ki imajo probleme pomagajo rešiti 

te probleme bodo delavci sigurno zadovoljni. 

Drugače ne morejo biti najbolj zadovoljni. 

Probleme je potrebno reševati. Problemi 

bodo vedno in povsod, najbolj je pomembno, 

da se jih sproti rešuje. To je edini način, da si 

jih ne nabereš preveč in da ne bo na koncu 

nastal tako velik problem, ki vprašaj če bo 

rešljiv. Dobro je tudi, da imaš fanj sodelavce 

in da ti oni pomagajo rešiti kakšne problem, 

da nisi sam s sabo. Od vodilnih pa je lepo če 

razumejo, da vsaj ko prideš na novo se srečaš 

DELO VODJE 

 

 

 

UČINKOVITO VODENJE 

 

ODRAZ VODENJA V PODJETJU 

 

 

 

 

 

 

VPLIV NA ZADOVOLJSTVO 

 

REŠEVANJE KONFLIKTOV / 

KONFLIKTI V PODJETJU / REŠEVANJE 

KONFLIKTOV 

 

 

 

 



 

 

 

s kakšnim problemom in ti ga pomagajo na 

lep način rešiti ne pa da se izživljajo nad tabo 

in da dobiš občutek, da si nesposoben. 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju 

prihaja do konfliktov oziroma kaj 

je najpogostejši vzrok ali povod za 

nastanek konfliktov? 

Jaz nisem bila priča velikim konfliktom v 

tem podjetju. Kdaj se kdo skrega med sabo, 

ampak bolj zaradi osebnih stvari ne zaradi 

samega dela. Osebno mi je bilo na začetku 

malo neprijetno, ker nisem vedela kaj si 

sodelavci mislijo o meni in če sem imela 

kakšen konflikt sem samo upala da mi ga 

bodo pomagali rešiti in da ne bodo govorili 

okoli, da imam probleme in da sem 

nesposobna za to delo. Mislim, da je največji 

vzrok da nastane konflikt ta, da se med seboj 

ne prav razumeš. Da si ti misliš nekaj o 

nekom drugem, kar sploh ni res. Če se 

pogovarjaš veliko med seboj, da se spoznaš 

mislim, da ne bi smelo priti do velikih 

konfliktov. Dobro je tudi če vsak ve kaj je 

njegovo delo in da mu povedo kako ga mora 

opravljati. 

9. Kakšen je po vašem mnenju 

najboljši način za reševanje 

konfliktov in kako v vašem 

podjetju rešujete konflikte? 

Najboljši način je, da se med seboj 

pogovarjaš. V tem podjetju delajo tako.  
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10. Kaj menite, da vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Najbolj vpliva na zadovoljstvo odnos, ki ga 

imaš s sodelavci. Če se med seboj dobro 

razumeš je vse lažje in zadeve počasi stečejo 

naprej. Na ta način ti pomagajo, ti povedo 

pomembne podatke o podjetju in potem 

nimaš naprej problemov. Če se s sodelavci ne 

razumeš to potegne s sabo veliko stvari in na 

koncu ne moreš biti zadovoljen. 

11. Kako se odraža zadovoljstvo 

zaposlenih v vašem podjetju? 

Zadovoljstvo se odraža tako, da so 

medosebni odnosi dobri. To se opazi tudi, ko 

podjetje organizira piknike in se vsi družijo 

med seboj na pikniku. Ni skupin. So vsi eno, 

z vsemi se lahko pogovarjaš, z vsemi lahko 

normalno delaš, nobeden te ne gleda grdo, da 

imaš potem neprijetne občutke, itd. 

12. Menite, da so zaposleni v podjetju 

na splošno zadovoljni? 

Mislim, da ja. Ko sem prišla delati v to 

podjetje ni bilo nobenega, ki bi drugega 

opravljal ali pa kritiziral način dela, vodje, 

ostale sodelavce, itd. Vsi so bili prijazni in 

tako je še danes. Mislim, da so večinoma 

zadovoljni. Kdaj je kaj narobe, ampak na 

splošno mislim da je ok. Drugače bi tudi 

ljudje odhajali iz podjetja. 

13. Kaj vam predstavlja pojem 
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organizacijska klima v podjetju? 

Organizacijska klima je odraz stanja v 

podjetju. Kaže ali se ljudje razumejo, kakšni 

so ljudje, kako sodelujejo med sabo, itd.  

14. Kakšna je po vašem mnenju 

organizacijska klima v podjetju? 

V tem podjetju je klima dobra. Ko prideš ti 

vsaki dan na delo, še posebej na začetku, se 

počutiš prijetno, da si tam oziroma doživljaš 

take prijetne občutke. Če bi bila klima slaba, 

bi vsaj na začetku tudi jaz prihajala na delo z 

neprijetnim občutkom. Ampak ni bilo tako in 

mislim, da na podlagi tega lahko rečem, da je 

klima dobra. 

15. Ali menite, da organizacijska klima 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v 

vašem podjetju? 

Organizacijska klima vpliva. Mislim, da bolj 

zadovoljstvo zaposlenih vpliva na 

organizacijsko klimo. Oziroma je nekako eno 

in isto. Organizacijska klima je vedno v 

podjetju in ravno tako je tudi zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo. Lahko je dobra klima in so 

ljudje zadovoljni. Lahko je slaba klima in 

ljudje niso zadovoljni. Pri nas je klima dobra 

in ljudje so zadovoljni zato bi lahko rekli, da 

vpliva. 
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Priloga 15: Transkript šestega intervjuja 

 

 Se lahko predstavite in opredelite 

svojo stopnjo izobrazbe? 

V oseba, ki šteje 31 let. Končala sem srednjo 

poslovno šolo. Redno sem zaposlena v 

podjetju X za nedoločena čas. 

 Koliko let delovne dobe imate, 

kakšna sta Vaš nivo in staž v 

podjetju X? 

Kot redno zaposlena delam 7 let, prej pa 

sem opravljala tudi druga dela. V 

podjetju delam v proizvodnji, tukaj pa 

sem slabih 7 let. 

1. Kakšni so po vašem mnenju 

medosebni odnosi v podjetju? 

Pri nas moram povedati da so dobri odnosi. 

Vsi skupaj delamo že dolgo let, nekateri so 

prišli pred kratkim, ampak so se takoj 

privadili na nas. Razen direktor, ki je prišel 

lani. Mislim, da so ravno zaradi tega odnosi 

med nami dobri. Če delaš toliko let skupaj se 

navadiš eden na drugega, se med seboj 

poznaš, se pogovarjaš, itd. Poleg tega 

prihajamo vsi skoraj iz istega kraja oziroma 

okolice, tako da se vsaj malo poznamo tudi 

privat. Razen direktooja seveda, ker on ni iz 

naših krajev. Z njim nimamo preveč stika, 

ker se večinoma zadržuje v pisarni.  

2. Kaj menite, da vpliva na 
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medosebne odnose v podjetju in kaj 

spodbuja dobre oziroma slabe 

medosebne odnose?  

Kot sem povedala dobre medosebne odnose 

spodbuja naše poznanstvo oziroma, da se 

poznamo privatno in tudi poslovno že veliko 

let. Zato tudi dobro komuniciramo, ne 

razumemo slabo drug drugega, se znamo tudi 

zabavati, družimo se tudi izven dela. Slabi 

odnosi lahko pri nas nastanejo zaradi 

napetega vzdušja, če nam naši vodilni ne 

povedo stvari, ki nas zanimajo. Ampak to se 

ne dogaja pogosto. Kdaj smo tudi utrujeni in 

takrat se lahko malo skregamo, ampak nič 

hudega. 

3. Kako menite, da medosebni odnosi 

na delovnem mestu vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih v podjetju?  

Jaz mislim, da zelo. Če so medosebni odnosi 

dobri so tudi zaposleni zadovoljni in obratno 

seveda. Pri nas smo zadovoljni, ker se dobro 

razumemo, ker so naši vodje človeški in 

prijateljski z nami. Vsem je tudi zelo 

pomembno, da imamo v teh težkih časih delo 

in zato smo še najbolj zadovoljni.  

4. Kako bi opisali komuniciranje v 

vašem podjetju in kako menite, da 

ta način komuniciranja vpliva na 

zaposlene v podjetju? 

Komuniciranje pri nas poteka dobro. Pri nas 

ne uporabljamo mailov, faxov, skoraj niti 

telefonov, ampak se kar ustno oziroma 
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osebno zmenimo in pogovorimo. Verjetno v 

pisarnah naši vodilni uporabljajo tudi druge 

naprave za komuniciranje. Mi nismo najbolj 

veliko podjetje zato  lahko tako 

komuniciramo in govorimo med seboj. Če so 

kakšne novosti nam vodilni to povedo ali pa 

napišejo na našo oglasno desko. Tudi mi 

lahko vodilnim kadarkoli povemo če imamo 

kaj za povedati ali pa to obesimo na oglasno 

desko. Med seboj se veliko pogovarjamo 

razen z našim direktorjem, ker ne pride 

pogosto k nam.  

5. Ali menite, da osebno 

komuniciranje med vodilno osebo 

in zaposlenimi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih z 

razmerami v podjetju?  

Sigurno. Če med seboj osebno komuniciramo 

se lažje razumemo, hitro vse zmenimo, 

pogovorimo, rešimo stvari. In zaradi tega 

smo zaposleni zadovoljni. Če bi naši vodilni 

uporabljali na primer samo oglasno desko, 

sigurno ne bi bili tako zadovoljni. Tudi če bi 

direktor prišel kdaj do nas bi bili bolj 

zadovoljni. Kot sem že povedala nismo 

veliko podjetje in navajeni smo osebno 

komunicirati med seboj. Tudi z našim 

prejšnjim direktorjem smo tako komunicirali 

zato si želimo da bi tudi s sedanjim bilo 

podobno.  

6. Kakšen vodja oz. kakšno vodenje 

menite, da je najučinkovitejše in 
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katere lastnosti vključuje, ter 

kakšno je po vašem mnenju 

vodenje v podjetju? 

Menim, da je najboljše če so vodje človeški, 

prijateljski z nami. Če nam pokažejo da nas 

spoštujejo in da niso arogantni do nas, samo 

zato ker so vodje. Zelo je dobro če nas 

poslušajo, pohvalijo, kdaj tudi skritizirajo, 

ampak ne v slabem smislu. Pri nas so vodje 

dobri, smo prijatelji med seboj, razen z 

direktorjem. Ne mislim, da ga ne spoštujemo 

in da je slab vodja ampak, da ga niti dobro ne 

poznamo. Čeprav moram povedati, da nas 

upošteva tudi če ne pride k nam. Tako nam je 

recimo priskrbel nova vrata, ki smo si jih že 

dolgo želeli, malice je izboljšal.  

7. Ali menite, da morajo biti 

nadrejeni v vašem podjetju 

seznanjeni z delovnimi problemi 

svojih podrejenih in da to vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih? 

Sigurno. Če imamo probleme, ki so povezani 

z delom to vpliva na samo delo in če jih ne 

rešimo, delo ne bo potekalo normalno in 

pravilno. Vodje in direktor morajo obvezno 

poznati probleme in sigurno tudi nanje 

reagirati. Pri nas mislim, da so seznanjeni z 

vsemi problemi, ki nastanejo in jih tudi 

rešujejo. Kot sem že omenila, ko imamo kaj 

za povedati to napišemo na oglasno desko in 

povemo vodji in ta naprej rešuje zadeve. Če 

rešujejo delovne probleme to sigurno vpliva 
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na naše zadovoljstvo in pomoje tudi na 

zadovoljstvo vodij in direktorja, ker delo 

poteka normalno, kar si vsi želimo.  

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju 

prihaja do konfliktov oziroma kaj 

je najpogostejši vzrok ali povod za 

nastanek konfliktov? 

Pri nas se ne srečujemo z velikimi konflikti. 

Lahko kdaj nastanejo, ker nam ne povedo 

pravilno določenih stvari. To se je na primer 

zgodilo ne dolgo nazaj, ko so rekli, da bomo 

podaljšali kolektivni dopust za 1 teden in ker, 

kot vsi vemo so sedaj krizni časi, smo mislili, 

da je tudi naše podjetje prišlo v krizo in da je 

začetek konca. Zato smo bili vsi napeti. Na 

koncu so nam vse razložili. Kdaj se lahko 

zgodi tudi, da je kdo slabe volje in se znaša 

nad vsemi in zato nastane kakšen problem. 

Tudi če se kdo ne trudi in da lenari lahko 

nastanejo problemi. Na začetku smo imeli 

malo konfliktov zaradi novega direktorja, ker 

ga sploh nismo poznali in je začel bolj 

agresivno komunicirati z nami, ampak na 

koncu smo spoznali, da ni tako krut. 

9. Kakšen je po vašem mnenju 

najboljši način za reševanje 

konfliktov in kako v vašem 

podjetju rešujete konflikte? 

Najboljši način je, da se konflikte rešuje 

sproti. Tega se pri nas držimo. Drugače se 

konflikti lahko samo nabirajo in na koncu 

lahko nastane velik problem. Konflikti niso 
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huda stvar, treba jih je opaziti in se ne delati, 

da mi jih pa nimamo in nato probleme 

normalno rešiti. Lepo je tudi, da se odkrije 

zakaj je konflikt, problem nastal in da se to 

popravi, da drugič en bo isti problem. 

10. Kaj menite, da vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Menim, da vse kar se naredi dobrega za nas 

zaposlene. Recimo zelo smo bili zadovoljni, 

ko so nam naročili boljše malice, po dolgih 

letih so nam priskrbeli nova vhodna vrata od 

hale, čeprav je povsod kriza mi še vedno 

delamo,... Zelo smo zadovoljni, vsaj jaz, ker 

imam delo in dobivam redno plačo, kar je v 

teh časih zelo pomembno. Zadovoljni smo 

tudi če nas vodje in  direktor upoštevajo. 

Vpliva tudi to, ker se poznamo med sabo in 

zato z veseljem prihajamo na delo, ker se 

razumemo, lahko pogovarjamo, se tudi 

smejimo,... Zelo smo zadovoljni, ko imamo 

piknike, ki jih priredi podjetje za nas in takrat 

se vsi med seboj družimo. Tudi direktor je 

zadnjič prišel zraven in tako smo ga imeli 

možnost malo bolj osebno spoznati. Zato 

smo bili tudi bolj zadovoljni. 

11. Kako se odraža zadovoljstvo 

zaposlenih v vašem podjetju? 

Odraža se predvsem pri delu. Na delo 

hodimo bolj veseli, sproščeni in pripravljeni 

smo delati. Se trudimo, da bi delali dobro in, 

 

KONFLIKTI V PODJETJU 

REŠEVANJE KONFLIKTOV 

 

 

VPLIV NA ZADOVOLJSTVO 

 

ODRAZ ZADOVOLJSTVA 

ODRAZ ZADOVOLJSTVA 

 

VPLIV NA ZADOVOLJSTVO 

 

 

 

 

VPLIV NA ZADOVOLJSTVO 

 

 

 

 

ODRAZ ZADOVOLJSTVA 

 



 

 

 

da bi imeli delo še naprej.  

12. Menite, da so zaposleni v podjetju 

na splošno zadovoljni? 

Jaz mislim, da ja. Če pogledamo na splošno 

bi res lahko rekla, da ja, saj se imamo prav 

dobro. Plačo imamo, delo imamo, razumemo 

se med seboj, tako, da res mislim, da ja. 

13. Kaj vam predstavlja pojem 

organizacijska klima v podjetju? 

Menim, da je pojem organizacijska klima to, 

da kako se med seboj razumeš in če si 

zadovoljen. S tem lahko vidiš, kako je v 

podjetju. Ali je vse dobro, stvari potekajo 

normalno ali pa gre vse bolj slabo.  

14. Kakšna je po vašem mnenju 

organizacijska klima v podjetju? 

Pri nas lahko rečem, da je dobra. Ne gre nam 

slabo, razumemo se med seboj, vodje nas 

spoštujejo, delamo dobro, ker nimamo skoraj 

nič zavrnjenih izdelkov. Komuniciranje 

poteka stečeno, delavci smo zadovoljni. 

Mislim, da ker smo mi zadovoljni je tudi 

klima dobra. 

15. Ali menite, da organizacijska klima 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v 

vašem podjetju? 

Menim, da ja. Ker je to povezano eno z 

drugim. Če smo zadovoljni je dobra 

organizacijska klima, če nismo zadovoljni ni 

dobra in obratno. Organizacijska klima izraža 

naše zadovoljstvo, dobre medosebne odnose, 
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komuniciranje, naše delo, odnos z našimi 

vodilnimi, itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 16: Transkript sedmega intervjuja 

 

 Se lahko predstavite in opredelite 

svojo stopnjo izobrazbe? 

V podjetju X sem zaposlen v proizvodnji. 

Končano imam strojno šolo. Star sem 45 let. 

 Koliko let delovne dobe imate, 

kakšna sta Vaš nivo in staž v 

podjetju X? 

Kot redno zaposlen delam 24 let, prej pa sem 

opravljal tudi druga dela. V podjetju delam v 

proizvodnji, tukaj pa sem 20 let. 

1. Kakšni so po vašem mnenju 

medosebni odnosi v podjetju? 

Pri nas so medosebni odnosi dobri. Delavci 

se med seboj poznamo že vrsto let, poznamo 

se tudi izven teh prostorov, smo prijatelji, 

znanci,... Pomagamo si med seboj, se 

družimo v prostem času, itd.  

2. Kaj menite, da vpliva na 

medosebne odnose v podjetju in kaj 

spodbuja dobre oziroma slabe 

medosebne odnose?  

Na medosebne odnose vpliva veliko stvari. 

Tako jih tudi veliko stvari dela dobre ali pa 

slabe. Pri nas so npr. medosebni odnosi 

dobri, ker se poznamo med seboj, delamo že 

dolgo let skupaj, zato se razumemo, kaj 

delamo, znamo govoriti med seboj, si 
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pomagamo, ker ni nevoščljivosti med nami, 

nobeden nima hudobije v sebi, itd. Slabe 

medosebne odnose spodbuja kakšna 

nevoščljivost, ljubosumje, da kdo ne opravlja 

svojega dela, da ni spoštljivosti med 

zaposlenimi, da se kdo preveč krega, itd.  

3. Kako menite, da medosebni odnosi 

na delovnem mestu vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih v podjetju?  

Menim, da zelo vplivajo. Zadovoljstvo 

zaposlenih je odraz medosebnih odnosov. 

Ker kot sem že omenil, če se razumemo med 

seboj bomo tudi zadovoljni in bomo hodili z 

veseljem na delo. Če bi bilo drugače, da se 

med seboj ne bi dobro razumeli, sigurno tudi 

ne bi bili tako zadovoljni. Če so medosebni 

odnosi dobri, si tudi pomagamo med seboj, 

tako pri delu kot tudi  v privat življenju. Če si 

med seboj pomagamo pri delu, si s tem 

olajšamo delo, dobro sodelujemo in smo 

zadovoljni. Na koncu tudi zato, ker je delo 

dobro narejeno. Tudi če je kdaj kdo slabe 

volje med nami, če ima probleme, tudi če 

niso povezani z delom, se lahko med seboj 

pogovorimo, si skušamo pomagati in zadeve 

rešimo. In mislim, da se potem zelo odraža 

naše zadovoljstvo. Pri nas bi pohvalil tudi 

vodje in direktorja, ker nas upoštevajo. Vodje 

so zelo prijetni ljudje in tudi z njimi se 

poznamo že dolgo. Vsaj jaz se z mojim vodjo 

poznam že od malih nog in mislim, da ker se 

poznamo tudi izven podjetja to zelo vpliva na 
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način, ki ga imajo vodje do nas. In na koncu 

se vse to odraža pri našem delu.  

4. Kako bi opisali komuniciranje v 

vašem podjetju in kako menite, da 

ta način komuniciranja vpliva na 

zaposlene v podjetju? 

Pri nas je komuniciranje dobro, ker je skoraj 

vedno ustno komuniciranje. Zaposleni se 

med seboj pogovarjamo vedno ustno, 

osebno. Z vodji se tudi pogovarjamo osebno. 

Z našim direktorjem ne veliko ustno 

komuniciramo, saj vse kar nam ima za 

sporočiti to naredi po vodji. Uporabljamo 

tudi oglasno desko na katero napišemo če 

imamo kaj za sporočiti vodilnim. Se pravi 

uporabljamo tudi pisno komuniciranje. Vodje 

se med seboj pogovarjajo po telefonu, po 

mailih, po skypu. Čeprav je največ ustnega, 

osebnega komuniciranja. Menim, da je temu 

tako ker smo majhno podjetje, če bi bili 

veliko podjetje s par tisočimi zaposlenimi bi 

bilo drugače. Menim, da je to tudi najbolj 

učinkovit način, ker je zelo priročen, hiter, 

največ se lahko zmeniš in pogovoriš. Ker se 

pogovarjaš med seboj, ne pride niti do večjih 

problemov oziroma nesporazumov v tem, kar 

ima kdo za povedati. Ker če človeka ne 

dobro razumeš, ga takoj vprašaš kaj je mislil 

z določeno stvarjo povedati. 

5. Ali menite, da osebno 

komuniciranje med vodilno osebo 

in zaposlenimi vpliva na 
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zadovoljstvo zaposlenih z 

razmerami v podjetju?  

Ja in to zelo. Ker kot sem ravno povedal, se 

lahko vse zmeniš, se razumeš med seboj in 

zadeve tečejo naprej. Med vodilno osebo in 

zaposlenimi je še najbolj pomembno osebno 

komuniciranje. Da slučajno ne pride kaj 

narobe pri delu. Pomembno je tudi, da nam 

vodilni povedo in razložijo tudi vse ostale 

stvari, ki zadevajo vse kar se dogaja v 

podjetju. Menim, da je ta način nekakšen 

znak spoštovanja in pravilnega načina dela. S 

tem mislim na to, da vodilni nimajo nič za 

skrivati, ker če ti vodilna oseba nekaj pove v 

obraz lahko takoj opaziš če kaj skriva ali pa 

če se laže. Osebno komuniciranje pa sigurno 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih.  

6. Kakšen vodja oz. kakšno vodenje 

menite, da je najučinkovitejše in 

katere lastnosti vključuje, ter 

kakšno je po vašem mnenju 

vodenje v podjetju? 

Vodenje mora biti tako, da imajo vsi vodilni 

in direktor pred seboj cilje. Vodilna oseba 

mora biti izobražena, izkušena, mora vedeti 

kaj dela. Ker posledično je tudi vodenje 

dobro in pozitivno. V nasprotnem primeru, 

če vodilna oseba ni sposobna opravljati 

svojega dela nastanejo takoj problemi in to 

lahko zelo veliki. Vodja mora razumeti 

stvari, mora biti odprt za kritiko, mora 

poslušati delavce, mora sodelovati z delavci, 
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mora znati vzpostavljati stike z ljudmi in 

imeti nenehno v glavi, da mora podjetje 

preživeti in se izboljševati. Pri nas je vodenje 

dobro. Vodje se trudijo, vedo kaj delajo, 

dobro komunicirajo z nami, dobro 

organizirajo delo in rešujejo probleme. 

Mislim, da se tudi direktor trudi. Kar pa 

zadeva njegovih izkušenj ne vem če so ravno 

izpiljene na tem področju, kar je lahko v teh 

kriznih časih tudi problem. Ampak naš 

direktor se trudi, posluša naše vodje, ki so že 

toliko let v tem podjetju tako, da mislim, da 

bomo zdržali to krizo in speljali stvari naprej. 

7. Ali menite, da morajo biti 

nadrejeni v vašem podjetju 

seznanjeni z delovnimi problemi 

svojih podrejenih in da to vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih? 

Sigurno. Brez tega podjetje ne zdrži dolgo, 

ker če vodilni ne vedo problemov, ki jih 

imajo njihovi delavci pri delu lahko to pelje 

samo v katastrofo in  zaprtje podjetja. 

Zaposleni, ki delajo vsaki dan ene in iste 

stvari jih ne morejo delati če imajo probleme. 

Ravno tako ne morejo delati, če se ne 

razumejo med seboj. Precej časa smo imeli 

probleme s temperaturami pri nas. Pozimi 

smo zmrzovali, poleti se topili od  vročine. 

Delo smo ravno tako opravili ampak bolj 

težko. Sedaj, ko imamo to urejeno delamo z 

veseljem, normalno, se ne pritožujemo. Če 

nadrejeni nimajo posluha za svoje zaposlene 
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se to zelo pozna na zadovoljstvu zaposlenih. 

Vodilni morajo svoje delavce poslušati, jih 

upoštevati, pomagati če imajo probleme, ker 

se to na koncu pozna samo na delu. Ali bo 

dobro opravljeno ali pa bodo problemi. In 

mislim, da si nobeden ne želi imeti 

problemov. 

8. Zakaj menite, da v vašem podjetju 

prihaja do konfliktov oziroma kaj 

je najpogostejši vzrok ali povod za 

nastanek konfliktov? 

Konflikti so stvar, ki mora biti prisotna. 

Menim, da se jih niti ne bi smelo imenovati 

konflikti ampak ovire, ki nas postavijo pred 

preizkušnjo. Od nas je odvisno kako bomo 

zadeve rešili. Če se trudiš, delaš v dobro 

podjetja ne bi smelo priti do velikih 

konfliktov. Lahko pride recimo če se kdo 

med seboj ne razume prav dobro. Konflikt 

lahko nastane tudi če vodilni niso pravični do 

svojih zaposlenih in če z njimi delajo 

nečloveško. Drugače lahko konflikti 

nastanejo tudi če vodilni ne povedo točno kaj 

so naloge vsakega delavca in zato vsak dela 

po svoje in na koncu nastane zmeda in lahko 

delo ni prav narejeno. Konflikti lahko 

nastanejo tudi če vodilni niso sposobni za 

svoje delo in to za seboj potegne vse. 

9. Kakšen je po vašem mnenju 

najboljši način za reševanje 

konfliktov in kako v vašem 

podjetju rešujete konflikte? 
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Najboljši način je, da se takoj pove če pride 

do konflikta. Povedati je potrebno osebi, ki je 

sposobna rešiti ta konflikt oziroma od tistega, 

ki je naloga da reši konflikt. To je edini 

način, drugače se stvari samo nabirajo ena na 

drugi. V našem podjetju mislim, da se dobro 

soočamo s problemi, jih rešujemo. Jaz 

osebno takoj povem če je kaj narobe in 

zahtevam, da se na to pravilno ukrepa. 

Menim, da ni potrebno za vse takoj pisati 

direktorju, da lahko veliko stvari rešimo tudi 

mi, seveda če je v naših rokah. Najbolje je, 

da se začne stvari takoj reševati. Dobro je 

tudi če vodilni sodelujejo z nami če slučajno 

pride do konflikta, ki je povezan prav z 

našim delom, saj mi to delo opravljamo in 

lahko imamo kakšne pametne ideje kako bi 

stvari rešili.   

10. Kaj menite, da vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih v vašem 

podjetju? 

Mislim, da veliko stvari. Prvo bi izpostavil 

organizacijo našega dela oziroma kako nam 

vodilni narekujejo naloge. Drugo bi 

izpostavil sposobnosti vodilnih saj je od 

njihovega znanja, sposobnosti odvisno naše 

nadaljnjo delo. Če bodo nesposobni ga kmalu 

ne bomo imeli več. Lepo je tudi, če te vodilni 

opazijo da delaš dobro in da se trudiš. 

Zadovoljni smo tudi, ker smo kot tak 

kolektiv že vrsto let skupaj in zato se dobro 

poznamo. Kot sem že omenil se poznamo 
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tudi privatno in to se malo pozna pri delu. 

Mislim, da smo zadovoljni če lahko pridemo 

na delo, da naš čaka delo, da nam vodilni 

povedo tudi načrte za prihodnosti in da na 

podlagi tega vidimo da bo delo še naprej. In 

to ne samo za nas, ampak lahko tudi za naše 

otroke. Da vemo, da lahko imajo tudi naši 

otroci prihodnost. Najbolj je pomembno, da 

so vodilni pošteni, pripravljeni na delo, da 

jim ni vseeno za podjetje in delavce in 

seveda, da so tudi zaposleni taki. Moram 

poudariti, da smo zadovoljni in to mislim da 

prav vsi, ker nam podjetje organizira piknike, 

kjer se lahko med seboj družimo vsi 

sodelavci v sproščenem, bolj domačem 

okolju.   

11. Kako se odraža zadovoljstvo 

zaposlenih v vašem podjetju? 

Menim, da na ta način kako delavci delajo 

oziroma koliko so pripravljeni vložiti v delo. 

Na trenutno situacijo na trgu dela, katera je 

krizna, smo mi zadovoljni. Zavedamo se, da 

imamo srečo, da imamo vsaki dan delo in da 

dobivamo redno plačo. Že zaradi tega se 

trudimo, da ne izgubimo dela, ker ne 

nazadnje nas lahko delavce tudi zamenjajo in 

uvedejo bolj poceni delovno silo, npr. 

študente. Zadovoljni smo ker nas vodilni 

spoštujejo in jim ne gre samo in izključno za 

dobiček. Zaradi tega se na delu trudimo, se 

ga veselimo, itd in na ta način se odraža naše 

zadovoljstvo.   
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12. Menite, da so zaposleni v podjetju 

na splošno zadovoljni? 

Ja. Upam si trditi, da ja. Kot sem omenil 

mislim, da nimamo nobenega razloga da ne 

bi bili zadovoljni.  

13. Kaj vam predstavlja pojem 

organizacijska klima v podjetju? 

Organizacijska klima je pojem, ki odraža 

počutje vsem zaposlenih v podjetju. Gre za to 

ali so zaposleni srečni, zadovoljni, ali se 

razumejo med seboj,... Ali kot smo prej 

govorili ali imajo dobre medosebne odnose, 

pravilno komunikacijo, sposobne vodilne,... 

Gre za neko atmosfera, ki odraža 

zadovoljstvo vseh nas. Ali se imamo dobro 

ali pa je nekaj hudo narobe. In na tej podlagi 

se nato določi ta klima. 

14. Kakšna je po vašem mnenju 

organizacijska klima v podjetju? 

Iz vsega povedanega do sedaj lahko takoj 

ugotovite, da je klima pri nas dobra, 

pozitivna. Pri nas je pozitivno, sproščeno 

ozračje. Zaposleni med seboj radi 

sodelujemo, z vodilnimi nimamo problemov, 

naše delo je uspešno in zato je tudi klima 

pozitivna. Kdaj pride tudi napeto, ampak to 

je normalno. Na splošno si upam trditi, da je 

klima dobra. Če klima ne bi bila dobra, 

sigurno ne bi bilo vse prav. Ljudje ne bi bili 

veseli in ne bi z veseljem prihajali na delo, 

ampak bi pri delu trpeli. In na dolgi rok to 

prinese hladno klimo in v taki klimi ni 
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prijetno delati in mislim, da si take klime pri 

nas tudi nobeden ne želi.  

15. Ali menite, da organizacijska klima 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v 

vašem podjetju? 

Sigurno. Gre za dve povezani stvari. Ena 

brez druge ne gre. Če je klima pozitivna so 

delavci zadovoljni. Če klima ni pozitivna 

delavci niso zadovoljni. Menim, da ta pojma 

vplivata eden na drugega oziroma če 

govorimo o enem moramo obvezno tudi o 

drugem. Rekel bi, da je to skoraj isto oziroma 

da če prideš ti v podjetje in vidiš ljudi, ki se 

smejijo, jih vidiš da z veseljem opravljajo 

delo, da se pogovarjajo med seboj, da je med 

njimi vodilna oseba, vidiš takoj da gre za 

neko sodelovanje, neko atmosfero kjer se 

dela nekaj dobrega, nekaj pozitivnega. Če 

prideš v podjetje in dobiš tak turoben 

občutek, tišino, vsak se drži zase, ne 

govorijo, vsi samo opravljajo svoje delo ne 

dobiš prijetnega občutka in tudi atmosfera ni 

prijetna. Torej če dobiš pozitivne občutke to 

pomeni, da je klima dobra in da so delavci 

zadovoljni, če pa dobiš take neprijetne, 

turobne občutke to pomeni, da klima ni 

prijetna in pozitivna  in da delavci niso 

najbolj zadovoljni. 
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