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Povzetek 

Med različnimi viri, iz katerih vsaka organizacija črpa svojo moč, imajo poseben pomen 

ljudje. Njihova specifika je v neomejenih potencialih, saj je optimalna izraba človeških 

sposobnosti ob spodbujanju inovativnosti, ustvarjalnosti in samouresničevanje skoraj 

brezmejna. Kadrovska funkcija tako postaja s potrebo po fleksibilnem in ažurnem odzivanju 

na dinamične zahteve okolja pomembnejša celo od finančne ali informacijske. 

 

V sodobnem gospodarstvu temelji uspešnost organizacije vse pogosteje na samostojnih, 

visoko usposobljenih in zadovoljnih zaposlenih, ki se med seboj dobro razumejo in 

sodelujejo, prav tako pa naj bi tudi med njimi in vodilnimi kadri v podjetju veljali dobri 

odnosi. Visoko motivirani in zadovoljni zaposleni so lahko vir konkurenčne prednosti in 

ključni element dolgoročne uspešnosti podjetja. 

Delavci so bolj motivirani za svoje delo, če so pogoji dela v podjetju ugodni, hkrati pa je 

večja tudi njihova produktivnost in zadovoljstvo pri delu. Plača in ostale materialne ugodnosti 

so sicer precejšnjega pomena za zadovoljstvo zaposlenih, vendar pa je domet zgolj 

ekonomskih oblik motiviranja zaposlenih zelo omejen. Na zadovoljstvo zaposlenih namreč 

vplivajo tudi številni nematerialni dejavniki. Splošno zadovoljstvo se izoblikuje kot skupek 

zadovoljstev s posameznimi dejavniki. 

 

Prvi del naloge prikazuje zgodovinski pregled vloge zaposlenih skozi čas s poudarkom na 

nekaterih teoretskih pristopih. V nadaljevanju predstavljamo teorijo zadovoljstva zaposlenih 

in ključne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo.  

V empiričnem delu naloge smo na podlagi že izvedene raziskave ugotavljali celovito 

zadovoljstvo zaposlenih pri delu oziroma na delovnem mestu. Klasificirali smo tudi 

posamezne dejavnike zadovoljstva in jih analizirali glede na demografske podatke. 

Zadovoljstvo zaposlenih smo torej preučevali na dva načina. S tem smo ugotovili, ali se 

stopnja zadovoljstva (zadovoljstvo z delom kot celoto) in zadovoljstvo z izbranimi dejavniki 

razlikujeta glede na demografske podatke. 

 

Ključne besede: zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva, motivacija, kadrovska 

funkcija, menedžment človeških virov. 

 

 

 



  

Summary 

Among various resources, from which the organization derives its power, the special 

importance is given to human resources. They are unique in their unlimited potentials since 

the optimum utilization of human capacities along with stimulation of innovativeness, 

creativity and self-realization is almost endless. With the need of flexible and up-to-date 

responding to dynamic demands of the environment the function of human resource 

management thus becomes even more important than the financial or information 

management. 

 

In modern economy the company’s efficiency is increasingly based on independent, highly-

qualified and satisfied employees who have the ability to communicate well and cooperate 

with each other, as well as with leading people in the company. Highly motivated and 

satisfied employees can represent a source of competitive advantage and a key element of 

company’s long-term efficiency. 

Employees are more motivated for their work, if the working conditions in the company are 

appropriate, whereas at the same time their productivity and job satisfaction increases. Salary 

and other material benefits are still regarded as very important in terms of job satisfaction of 

employees, but still the range of purely economic forms of motivation remains fairly limited. 

It has to be pointed out that numerous non-material factors also influence on the job 

satisfaction of employees. The general satisfaction is formed as a mixture of satisfactions with 

individual factors. 

 

The first part of the thesis shows a history review of the role of employees with the focus on 

some theoretical approaches, followed by the presentation of the job satisfaction theory and 

key factors that influence the job satisfaction. 

In the empirical part of the thesis we tried to establish the overall job satisfaction of the 

employees on the basis of the already conducted research. Also individual satisfaction factors 

were classified and analysed according to the demographic data. 

The job satisfaction was thus studied in two ways. Thus we tried to establish whether the level 

of satisfaction (job satisfaction as a whole) and the satisfaction with the individual selected 

factors differ according to demographic data. 

 

Key words: job satisfaction, satisfaction factors, motivation, human resource function, human 

resource management. 
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1. UVOD 

V nalogi je obravnavano področje, ki je v zadnjih letih pri obvladovanju razvoja organizacij 

vedno bolj pomembno. Trend v managementu gre namreč v smer intenzivnega dela z ljudmi, 

v smer managementa zaposlenih, s poudarkom na vodenju, komunikaciji, odnosih in 

vrednotah ter učenju. Praksa in raziskave ponujajo vedno več dokazov, da so ljudje v 

organizaciji neprecenljiv vir in pomembna konkurenčna prednost pred drugimi 

organizacijami. Uspešne organizacije se od manj uspešnih razlikujejo predvsem po tem, kaj je 

management s tem virom sposoben in pripravljen storiti, kako izkoristiti to potencialno 

prednost za svojo organizacijo. 

Delo z ljudmi, vlaganje v njihov razvoj, spoznavanje njihovih potreb in sposobnost 

približevanja poslovnih ciljev ter potreb posameznika so tiste spretnosti, v katere mora 

management vlagati vse več znanja in energije. Dejstvo je namreč, da bolj kot so podjetja 

primorana delovati na robu kaosa in istočasno ostriti svojo tekmovalnost, bolj mora biti 

njihova notranjost raznolika, polna idej in kreativnosti, da preživijo v vedno bolj 

kompleksnem okolju. Tako so številna med njimi prišla do spoznanja, da je izjemnega 

pomena razvijati nove strategije in programe, usmerjene v vse večje zadovoljstvo in lojalnost 

zaposlenih. Pomembno je izpostaviti, da lahko le zadovoljen zaposleni, ki čuti pripadnost do 

svojega podjetja in je visoko motiviran za doseganje čim boljših rezultatov, te rezultate 

uspešno doseže oziroma jih celo preseže. 

Tudi javni sektor je zaradi svoje posebnosti, predvsem pa velikosti in hierarhične 

organiziranosti vir mnogih ovir za visoko motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih. 

Motiviranje in zadovoljstvo zaposlenih v javnem sektorju je še bolj kot v drugih organizacijah 

odvisno od poznavanja temeljnih elementov ravnanja s človeškimi viri. Poudariti je treba, da 

se je za njihovo boljše poznavanje v zadnjem času začelo sistematično izobraževanje vodij. 

Rezultati bodo vidni šele čez nekaj časa, ko se bodo zaposleni dobro počutili v delovnem 

okolju, ohranjali dobre medsebojne odnose s sodelavci in nadrejenimi ter svoje zadovoljstvo z 

delovnimi razmerami kazali z nasmejanimi obrazi in kakovostno opravljenim delom. 

Zadovoljstvo je temelj in gonilna sila, ki posameznike motivira in spodbuja k aktivnemu 

delovanju v smeri realizacije zastavljenih delovnih ciljev. Obratno je nezadovoljstvo lahko 

blokada, ki otežuje oziroma v skrajnih primerih celo onemogoča doseganje pričakovanih 

delovnih dosežkov. Danes je najpogostejši vzrok, tako za slabo in neustrezno opravljanje del 

in nalog kot za odhod zaposlenih iz organizacije, ravno nezadovoljstvo posameznika. V 

javnem sektorju se nezadovoljstvo kaže v večjem številu bolniških odsotnosti, neodzivnosti, 

zmanjšani storilnosti in kakovosti dela, slabemu odločanju, napakami pri delu. 
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Področje zadovoljstva zaposlenih je danes v času gospodarske recesije še toliko bolj 

pomembno. Tudi uspešna podjetja se na eni strani morajo spopadati s težavami, ki se kažejo v 

nezmožnosti doseganja pričakovanih ekonomskih učinkov in na drugi strani s težavami, ki se 

nanašajo na obvladovanje kadrovske politike v podjetju. Obvladovanje področja zadovoljstva 

zaposlenih v podjetju zahteva od vodstva še posebno pozornost, saj so lahko posledice 

pogubne za podjetje. Zato vodstvo podjetja tudi v času gospodarske recesije ne sme 

zanemariti zadovoljstva zaposlenih. Tudi v času recesije in po krizi podjetje potrebuje 

zadovoljne in motivirane zaposlene, ki so pomemben element za ohranjanje podjetja v času 

recesije in za njegovo rast po krizi. 

V današnji naglici se nam morda dozdeva, da je denar vse bolj sveta vladar. Dejstvo je, da ga 

potrebujemo za zadovoljitev nekaterih potreb. Še toliko večji pomen pa ima v javnem 

sektorju, kjer so klasične denarne spodbude sploh omejene in ima menedžment pogosto 

zvezane roke. Res je tudi, da je pogosto merilo uspeha, a na srečo ne edino. Čedalje več 

razmišljamo o kakovosti delovnega življenja, ki nam vzame najmanj tretjino časa. Zato denar 

kot nagrada za uspešnost morda za mnoge ni toliko v ospredju, pomembnejše je, da nas delo 

zadovoljuje. Človeški motivacijski mehanizem je namreč zapleten in nanj vpliva mnogo 

dejavnikov, ki so povezani tako s posameznikom kot z okoljem, v katerem dela in živi.  

 

Pomembno je, da podjetje ugotovi stopnjo zadovoljstva svojih zaposlenih na ključnih 

vsebinskih področjih. Tako lahko s pomočjo subjektivnega zaznavanja zaposlenih v podjetju 

kot celoti ali njegovih posameznih delih identificira tiste kritične točke, ki jih zaposleni 

zaznavajo kot manj spodbudne ali celo moteče pri doseganju zastavljenih profesionalnih 

ciljev. 

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Kaj prispeva k temu, da zaposleni so ali niso zadovoljni s svojim delovnim mestom in delom? 

Za razumevanje zadovoljstva zaposlenih je potrebno poznati njihove delovne vrednote. Te se 

nanašajo na pomen (vrednost, zaželenost), ki ga zaposleni pripisujejo delu in z delom 

povezanim pojavom. Ljudje so pač toliko bolj zadovoljni s svojim podjetjem, kolikor boljše 

pogoje jim nudi za zadovoljevanje njihovih ključnih potreb. Pomemben vir zadovoljstva so 

notranje delovne vrednote (dosežki, priznanje, samo delo, odgovornost), ki se nanašajo na 

posameznikovo potrebo po rasti in razvoju. Nezadovoljstvo pa je bolj povezano z zunanjimi 

delovnimi vrednotami (kot so politike podjetja, nadzor, politika plač, odnosi s sodelavci, 

varnost), ki se povezujejo z zadovoljevanjem potreb nižjega reda (Musek Lešnik, 2007). Ta 
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razlika ima precej zaslug za nastanek Herzbergove dvofaktorske teorije delovne motivacije. 

Herzberg je v petdesetih letih prejšnjega stoletja ugotovil, da zadovoljstvo pri delu ni ena 

sama razsežnost. Njegova dvofaktorska teorija pravi, da se motivacijski dejavniki, ki vplivajo 

na zadovoljstvo pri delu, razlikujejo od dejavnikov, ki povzročajo nezadovoljstvo pri delu. 

Prve je poimenoval motivatorje in druge higienike. Motivatorji spodbujajo ljudi k delu in 

neposredno vplivajo na motivacijo, higieniki pa ne spodbujajo ljudi k aktivnosti, temveč 

odstranjujejo neprijetnosti ali kako drugače ustvarjajo pogoje za motiviranje. Tako bomo na 

primer z ureditvijo delovnih prostorov povečali zadovoljstvo z delovnimi pogoji, ni pa nujno, 

da bomo povečali tudi zavzetost in delovno učinkovitost. Zato je treba dejavnike, ki bodo 

resnično motivirali zaposlene, nenehno odkrivati v okviru delovnih skupin in organizacijskih 

enot (Premerl, 2008).  

Po Herzbergu je zadovoljstvo z delom povezano z vsebino dela, nezadovoljstvo pa se nanaša 

na delovne razmere in dejavnike v zvezi z delom. Vsebina dela mora omogočiti zaposlenim, 

da zadovoljijo svoje potrebe po uspehu, priznanju in odgovornosti (Brejc, 2004: 60). 

Stopnjo zadovoljstva oziroma nezadovoljstva določajo različni dejavniki in elementi 

delovnega okolja; zaposleni je lahko hkrati zelo zadovoljen z enimi in zelo nezadovoljen z 

drugimi. V strokovni literaturi je moč najti različne klasifikacije in kategorije dejavnikov 

zadovoljstva. 

Zastavlja se nam vprašanje, kateri so v praksi dejansko tisti najpomembnejši predpogoji za 

zadovoljstvo zaposlenih oziroma kateri so tisti najpomembnejši dejavniki, ki pogojujejo 

stopnjo zadovoljstva zaposlenih. Izhodišče za ocenjevanje zadovoljstva zaposlenih nam je 

predstavljala naslednja klasifikacija dejavnikov zadovoljstva: varnost zaposlitve, primerni 

osebni dohodki, možnosti napredovanja in strokovnega razvoja, samostojnost pri delu, narava 

dela, ugled dela, pripadnost organizaciji, pogoji dela na delovnem mestu, ravnotežje med 

delovnim in družinskim oziroma zasebnim življenjem zaposlenih, odnosi s sodelavci, odnosi 

med nadrejenimi (vodstvom) in podrejenimi1 (Malnar et all, 2005).  

Pojavlja se nam tudi vprašanje kakšna je povezanost med posameznimi izbranimi dejavniki 

zadovoljstva? Ali se zadovoljstvo s posameznimi dejavniki razlikuje med ženskami in 

moškimi, različnimi starostnimi skupinami, glede na stopnjo izobrazbe in status zaposlitve. 

Kakšna je torej stopnja zadovoljstva z izbranimi dejavniki glede na demografske podatke. 

Zanimalo pa nas je tudi kakšna je stopnja zadovoljstva zaposlenih v Sloveniji v primerjavi z 

evropskimi državami. 

                                                 
1 (SJM 2005/1, vprašanje 1.10, 1.11, 1.15, 1.19, 1.21). 
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Zadovoljstvo zaposlenih smo torej preučevali na dva načina. Po prvem načinu smo ugotavljali 

celovito zadovoljstvo zaposlenih pri delu oziroma na delovnem mestu. Na ta način smo 

ugotovili stopnjo zadovoljstva zaposlenih z delom kot celoto. Pri drugem nas je zanimalo 

zadovoljstvo zaposlenih, ki je povezano z določenimi področji njihovega dela (dejavniki 

zadovoljstva). 

V ta namen smo analizirali raziskavo Slovensko javno mnenje (2005/1): Mednarodna 

raziskava stališča o delu, ki jo je opravil Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih 

komunikacij, FDV Ljubljana. Zadevna raziskava se tematsko osredotoča predvsem na 

problematiko stališč do dela oziroma zadovoljstva zaposlenih (Malnar et all, 2005). Raziskava 

je del mednarodne raziskave stališč o delu v okviru ISSP (ang. International Social Survey 

Programme). 

Za ugotovitev stopnje zadovoljstva zaposlenih v Sloveniji nasproti evropskimi državami, smo 

analizirali raziskavo Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer iz 

Dublina iz leta 2005, in sicer Evropsko raziskavo o delovnih razmerah (Eurofound, 2005). 

Obe bazi smo sneli iz svetovnega spleta in jih obdelali s programskim paketom SPSS. 

Analiza zadevnih raziskav in široka paleta obstoječe strokovne literature nam je tako razkrila 

aplikativne pristope, sisteme in koncepte upravljanja z zaposlenimi kot (edinimi) aktivnimi 

generatorji in nosilci človeškega kapitala v organizacijah. 

Obravnavana tema je namenjena vsem tistim, ki se v organizacijah ukvarjajo z upravljanjem 

zaposlenih, z managementom človeškega kapitala in človeških virov. Lahko je tudi dober 

pripomoček vsem, ki delajo z ljudmi ter študentom dodiplomskega in podiplomskega študija, 

ki se pri svojem študiju srečujejo s področjem upravljanja človeških virov in človeškega 

kapitala. Lahko jim bo služila kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje na obravnavanem 

področju. 

 

1.2 Temeljne hipoteze in cilji raziskave ter pričakovani rezultati 

Temeljne hipoteze, ki smo jih postavili v nalogi so: 

1. Povprečna stopnja zadovoljstva zaposlenih v Sloveniji je enaka evropskemu povprečju. 

 

2. Med stopnjo izobrazbe in stopnjo zadovoljstva zaposlenih obstaja povezava. Stopnja 

zadovoljstva zaposlenih se viša z višanjem stopnje izobrazbe. Višje izobraženi so bolj 

zadovoljni. 

3. Med statusom zaposlitve in stopnjo zadovoljstva obstaja povezava. Zaposleni za določen 

čas so bolj nezadovoljni na delovnem mestu kot zaposleni za nedoločen čas. 
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4. V Sloveniji ne obstaja statistično pomembna razlika v zadovoljstvu med spoloma. Ženske 

in moški so v povprečju enako zadovoljni na delovnem mestu. 

 

5. Zaposleni so pri svojem delu najbolj zadovoljni s sodelavci in z varnostjo zaposlitve, 

najbolj nezadovoljni pa s plačo in z možnostmi napredovanja. 

 

Postavljene hipoteze smo preverjali tako preko izbranih dejavnikov zadovoljstva kot tudi 

preko splošnega oziroma celovitega zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. 

 

Cilje, ki smo jih zasledovali preko celotnega magistrskega dela in jih z analizo raziskave 

skušali tudi doseči, lahko strnemo v naslednje točke: 

- primerjali stopnjo zadovoljstva zaposlenih v Sloveniji nasproti evropskim državam. 

Na ta način smo preverili, kje se po delovnem zadovoljstvu trenutno nahajamo v 

slovenskem prostoru, 

- identificirali in analizirali izbrane dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, 

- določili stopnjo vpliva izbranih dejavnikov na zadovoljstvo zaposlenih in s tem 

ugotovili na katerih področjih je največje (ne)zadovoljstvo oziroma ugotovili kateri 

dejavniki najbolj določajo razlike v stopnji zadovoljstva zaposlenih,  

- ugotovili, kakšna je korelacija med posameznimi (izbranimi) dejavniki, 

- ugotovili ali obstajajo statistično pomembne razlike v zadovoljstvu med zaposlenimi 

glede izbranih dejavnikov po demografskih podatkih. Torej ugotovili, ali se stopnja 

zadovoljstva (zadovoljstvo z delom kot celoto) in zadovoljstvo z izbranimi dejavniki 

razlikujeta glede na spol, starost, izobrazbo in status zaposlitve. 

 

Analiza uporabljenih raziskav in bogata strokovna literatura z obravnavanega področja, nam, 

je odkrila pomemben del strategije človeških virov. Zagotovili smo namreč poglobljen 

teoretični in empirični prispevek s področja, ki danes vse bolj prihaja na površje med 

številnimi vodilnimi podjetji in managerji. Preučevana tematika je na nazoren način prikazala 

aktualne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih ter izmed njih tiste, ki najbolj 

določajo razlike v stopnji zadovoljstva. V končni fazi pa nam je poglobljena analiza na 

nazoren način prikazala statistično pomembne razlike tako s celovito stopnjo zadovoljstva 

zaposlenih kot tudi zadovoljstva z izbranimi dejavniki, po demografskih podatkih. 
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1.3 Predstavitev naloge  

Magistrska naloga je razdeljena na dva dela in vsebuje teoretični in empirični del. V prvem, 

teoretičnem delu je v uvodnem poglavju navedena opredelitev obravnavanega problema, 

temeljne hipoteze, cilji raziskave ter pričakovani rezultati. V drugem poglavju je predstavljena 

vloga zaposlenih skozi čas. Za boljše razumevanje celotnega koncepta managementa 

človeških virov smo najprej na splošno opredelili kadrovsko funkcijo in opisali njen razvoj. V 

nalogi smo pojem kadrovska funkcija uporabljali kot nevtralni splošni izraz za vso dejavnost 

v podjetju, ki je povezana z zagotavljanjem ustreznih kadrov (oziroma v bolj sodobnem jeziku 

ustreznih človeških virov) in njihove uspešnosti pri delu. Management človeških virov smo v 

tem smislu na konceptualni ravni obravnavali kot današnjo stopnjo v razvoju kadrovske 

funkcije oziroma kot najbolj razvit model izvajanja kadrovske funkcije, ki so ga avtorji 

raziskav poleg drugih modelov prepoznali pri preučevanju podjetniške prakse. Tretje poglavje 

obravnava zadovoljstvo zaposlenih. V četrtem poglavju so predstavljeni ključni dejavniki, ki 

vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 

V petem poglavju (empirični del) je predstavljena metodologija in rezultati raziskave. 

Za empirični del magistrske naloge smo uporabili pozitivistično naravnan pristop k 

raziskovanju oziroma kvantitativno metodologijo, in sicer z uporabo sekundarne analize 

podatkov. V ta namen smo za preverjanje zastavljenih teoretičnih izhodišč oziroma hipotez in 

iskanje odgovorov na raziskovalna vprašanja, s pomočjo statističnega programskega paketa 

SPSS, analizirali raziskavo SJM051 - Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava 

Stališča o delu in Evropsko raziskavo o delovnih razmerah (EWCS). 

Namen našega raziskovanja je namreč pridobiti dokaze in podatke na podlagi vnaprej 

pripravljenih vprašanj iz sekundarnih virov. Razlogov za uporabo sekundarnih podatkov, ki 

smo jih vključili v svoje raziskovanje je več: 

- podatki, ki so na voljo, so pridobljeni na reprezentativnem slovenskem vzorcu – tako 

kakovostnih podatkov (ki omogočajo sklepanje na celotno slovensko populacijo) z 

lastno raziskavo ne bi mogli pridobiti, 

- več pozornosti smo lahko usmerili na analizo in interpretacijo podatkov oziroma 

informacij, ki smo jih pridobili iz že zbranih podatkov, 

- informacije, ki smo jih pridobili iz podatkov ustrezajo ciljem raziskave, 

- na voljo smo imeli podatke za vse spremenljivke, ki smo jih proučevali,2 

                                                 
2 V teoretičnem delu naloge smo predstavili tudi nekatere dejavnike zadovoljstva, ki niso bili zajeti v raziskavi 
oziroma v vprašalniku SJM 2005/1. S tega vidika, nas je nabor spremenljivk omejeval, vendar smo se glede na 
številne prednosti, ki jih navajamo zgoraj, odločili uporabiti to bazo. 
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- podatki so dovolj sodobni (novejših podatkov na to temo ni na voljo) in dostopni v 

elektronski obliki (obdelava podatkov s statističnimi metodami), 

- iz analize smo lahko izključili podatke, ki jih nismo potrebovali. 

Kvantitativna metodologija raziskovanja, ki sloni na vzpostavitvi vzročno-posledičnih 

povezav med spremenljivkami nam je omogočila osredotočenje na dejstva, iskanje vzročnih 

povezav med spremenljivkami in testiranje oblikovanih hipotez. 

Predvsem nas je zanimalo s katerimi dejavniki so zaposleni najbolj (ne)zadovoljni in kakšna 

je korelacija med posameznimi (izbranimi) dejavniki. Spremljali smo tudi spreminjanje 

stopnje zadovoljstva glede na demografske podatke. 

Za dosego zgoraj navedenih ciljev smo postavili vrsto delovnih hipotez, ki smo jih z uporabo 

ustreznih statističnih metod potrdili oziroma zavrnili.  

Zadnje šesto poglavje se nanaša na sklepne misli in na povzetek glavnih ugotovitev. 

 

2. PREGLED VLOGE ZAPOSLENIH SKOZI ČAS 

Pomen človeka v delovnem okolju se je skozi zgodovino spreminjal skupaj z razvojem 

poslovnih ved in tehnologij. Vlogo zaposlenih so si v začetku industrijskega razvoja 

zamišljali kot nekakšno »strežbo« stroju. Podrobna členitev dela, s ponavljajočim številom 

kratkih in enostavnih funkcij, je delavca podrejala stroju. Temu bi lahko rekli tradicionalni 

pogled na delo z ljudmi oz. t.i. »klasični koncept znanstvenega managementa«, ki ga je 

utemeljil Frederick Winslow Taylor v začetku 20. stoletja in je temeljil na specializaciji in 

delitvi dela. Uvedel je podobne, mehanske zakonitosti vedenja pri človeku kot za delovanje 

stroja (Možina, 2002: 20, Svetlik in Zupan, 2009: 37-38). Prepričan je bil, da je denar 

najboljši motivator, zato je predlagal plačilo po opravljenem delu (plačilo po kosu). Ta način 

gledanja, ki upošteva predvsem le eno vrsto motivov, ekonomske spodbude kot osnovni vir 

motivacije, ni zadostna spodbuda za delovno uspešnost. Res pa je tudi, da premajhno plačilo 

zelo zmanjša motiviranost. Primerno plačilo je v glavnem le »higienski dejavnik«, kot ga je 

pred štiridesetimi leti imenoval Frederick Herzberg (Drucker, 2001: 30, Florjančič et all, 

2004: 170). 

Ravnanje z zaposlenimi je bilo podrejeno povečanju delovne učinkovitosti ter usmerjeno 

predvsem v spoznavanje zaposlenih z določenimi spretnostmi in sposobnostmi za opravljanje 

del, iskanje primernega načina plačevanja zaposlenih in učinkovitega načina dela. Največja 

pomanjkljivost tega koncepta je bila, da je zanemaril delavca, njegove fizične in psihične 

potrebe, kar je vodilo v njihovo frustracijo in nezadovoljstvo ter doseganje le minimalnih 

delovnih standardov (Svetlik, 2009: 349). 
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V poslovanju podjetij je prišlo do ključnega preobrata, ki se je zgodil predvsem zaradi 

preseganja ponudbe nad povpraševanjem (Mlakar, 1998: 75). Togo obnašanje ljudi, s katerim 

so bile po opisanem vzorcu naložene ozko določene naloge, kmalu ni več ustrezalo 

spremembam okolja. In prav spremembe v okolju oziroma na trgu so pogojevale porazdelitev 

odgovornosti za rezultate po vsem podjetju, planiranje se je povezalo z vizijo, ustvarjalnost z 

znanjem (Možina, 1998: 6). Mehanicistične in funkcijske poglede na podjetniško stvarnost 

počasi izpodrivajo integralni koncepti, v katerih ima človek ključno vlogo (Mlakar, 1998: 75). 

Pomen človeškega dejavnika je poudarila teorija o medčloveških odnosih, katere predstavnik 

je McGregor s teorijo Y in je nastala na podlagi kritike tradicionalne filozofije vodenja 

(teorija X). Spremenjena vloga človeka in njegov pomen v organizacijskem procesu, sta 

privedla do spoznanja, da je človek s svojim znanjem in sposobnostmi ter motiviranostjo 

najpomembnejši vir oziroma premoženje podjetja (Možina, 1998: 6-7). 

Podjetje je pričelo kadrovskim virom pripisovati strateški pomen in v začetku 80-ih let 

začnejo uveljavljati koncept ravnanja (upravljanja) s človeškimi viri (ang. Human Resource 

Management - HRM), za katerega je značilna filozofija, ki ljudem priznava ključni pomen pri 

zagotavljanju uspešnosti in konkurenčnosti podjetja (Svetlik in Zupan, 2009). 

 

Kako se je vloga zaposlenih spreminjala skozi čas (tudi glede na različne podmene, ki so 

človeka karakterizirale glede na njegov odnos do dela) je predstavljeno v nadaljevanju: 

Tabela 2.1 Pregled teorij ravnanja z ljudmi 

 
Tradicionalna teorija 

o delu z ljudmi 
Teorija 

o medčloveških odnosih3 
Teorija 

o ravnanju s kadrovskimi 
(človeškimi) viri4 

Podmena Podmena Podmena 

- Zaposleni delo sovražijo. 
 
- Osnovni motiv za delo je 
plačilo. 
 
- Le malo je delavcev, ki si 
želijo ustvarjalno in 
samousmerjajoče delo. 

- Zaposleni želijo biti koristni 
in pomembni. 
 
- Ljudje imajo željo po 
pripadnosti in želijo biti 
prepoznavni. 
 
- Radi bi bili zadovoljni na 

- Ljudje radi opravljajo svoje 
delo. 
- Nadzor in sankcije niso edini 
način doseganja organizacijskih 
ciljev. Človek, ki je predan 
ciljem, se bo usmerjal sam. 
 
- Zaposleni razpolagajo z veliko 

                                                 
3 Kot utemeljitelja koncepta »human relations« – medčloveški odnosi štejemo Eltona Mayo in njegov znameniti 
»Hawthorne eksperiment« (izveden v letih 1927-1929), ko je dokazal, da lahko postane tehnično monotono delo 
zanimivo, če delovne razmere kot celota omogočijo aktivno udeležbo delavcev (Ivanko, 1982: 116-117). 
4 V magistrskem delu bomo za angleški pojem Human Resources Management uporabljali prevod ravnanje s 
človeškimi viri, sicer pa se v slovenski strokovni literaturi najdejo še drugi prevodi tega pojma, kot so 
upravljanje s kadrovskimi viri, ravnanje z ljudmi, ravnanje s človeškimi zmožnostmi. Ravnanje s človeškimi viri 
pomeni strateški način pridobivanja, motiviranja in razvoja zaposlenih (Možina, 2002). 
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- Zaposlene je treba k delu 
priganjati. 
 

svojih delovnih mestih. 
 
- Delavci želijo biti informirani 
o rezultatih svojega dela. 
 

ustvarjalnostjo, ko gre za 
reševanje organizacijskih 
problemov. 
 
- Intelektualni potencial 
zaposlenih je delno izkoriščen. 

Politike Politike Politike  

 
- Nadzor 
- Naloge razdeljene v 
enostavne, ponavljajoče se 
operacije. 
- Podrobna opisanost delovnih 
postopkov. 

- Vzbuditi pri zaposlenih 
občutek koristnosti in 
pomembnosti. 
- Ljudi obveščati in jim 
prisluhniti. 
- Dopuščati samonadzor pri 
rutinskih delih. 

- Zagotoviti popolno uporabo 
kadrovskih virov. 
- Pomoč zaposlenim pri 
sproščanju njihovih zmožnosti. 
- Ustvarjati pogoje za udeležbo 
zaposlenih pri skupnih ciljih, 
samousmejanju, kontroli. 

Vir: Možina (2002: 11). 

 

2.1 Od kadrovske funkcije do upravljanja človeških virov 

Kadrovsko funkcijo v organizacijah izvajajo z namenom, da bi zagotovili razvoj in uporabo 

ustreznih človeških zmožnosti in tako dosegli zastavljene poslovne cilje. Človeške zmožnosti 

lahko opredelimo kot znanje, sposobnosti, osebnostne lastnosti, mišljenje in motivacijo 

(Lipičnik, 1998: 27). Z izvajanjem nalog v okviru kadrovske funkcije organizacije sledijo 

dvema ciljema: 1) pridobiti in razvijati ustrezne človeške zmožnosti ter 2) doseči čim boljšo 

uporabo človeških zmožnosti v delovnem procesu. Oba cilja vodita k doseganju skupnih 

ciljev podjetja ter prispevata k njegovi uspešnosti in konkurenčnosti (Svetlik in Zupan, 2009: 

21). 

Osnovne naloge kadrovske funkcije avtorji opredeljujejo na različne načine. Armstrong 

(1996: 28-29) naloge kadrovske funkcije obravnava celovito kot sestavine procesa 

pridobivanja, razvijanja in uporabe človeških zmožnosti in jih povezuje v naslednje skupine: 

- oblikovanje organizacijske strukture in delovnih mest ter spremljanje organizacijske 

uspešnosti, 

- načrtovanje, privabljanje in izbor zaposlenih, 

- zagotavljanje in spremljanje uspešnosti, 

- usposabljanje in razvoj zaposlenih, razvoj managerjev, management karier, 

- vrednotenje dela, plače in plačilo po uspešnosti, ugodnosti in nagrade, 

- sodelovanje s sindikati (kolektivna pogajanja), urejanje delovnih razmerij, 

vključevanje zaposlenih v odločanje, komuniciranje z zaposlenimi, 

- zagotavljanje zdravstvenega varstva in varstva pri delu ter družbenega standarda, 
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- izvajanja zaposlitvene in osebne administracije, kadrovski informacijski sistem, 

formaliziranje politik in programov. 

 

Potreba po obravnavanju človeka kot najpomembnejšega vira je prerasla okvire klasične 

kadrovske funkcije. Čas je pokazal, da klasično zasnovana kadrovska funkcija, ne more več 

zadovoljiti potreb, ki jih pred managerje in kadrovske strokovnjake postavljajo hitre 

spremembe v okolju. Klasično obravnavanje ljudi v hitro spreminjajočih in tekmovalnih 

razmerah namreč ne omogoča sodobnih načinov ravnanja z ljudmi, ki jih zahteva neprestano 

prilagajanje organizacije okolju (Možina, 2002: 17). Namen klasične kadrovske funkcije je 

namreč, da v podporo poslovanju zagotavlja storitve (kadrovanje, izobraževanje, 

nagrajevanje, ipd.), ki bodo pomagale pri zaposlovanju ljudi, ki jih organizacije potrebujejo. 

Nova funkcija v smislu ravnanja s človeškimi viri, pa mora dejansko prinašati koristi pri 

poslovnem odločanju in ne le zastopati svoje funkcije (prispevala naj bi k dobičkonosnosti 

poslovanja) (Možina, 2002: 18). 

 

Kadrovska funkcija je neločljivo povezana s funkcijo menedžmenta. Načrtovanje, 

organiziranje, vodenje in nadziranje so ključne menedžerske naloge, neločljivo povezane s 

kadrovsko funkcijo. Zato je kadrovska funkcija v skladu z Lipovčevo (1987: 274) razmejitvijo 

organizacijska in ne poslovna funkcija. Poslovna funkcija je namreč sinteza s posebnim 

predmetom poslovanja povezanih in medsebojno odvisnih delnih nalog, ki jih opravljajo za to 

usposobljeni subjekti – nosilci nalog v zaokroženem delnem poslovnem procesu (Lipičnik, 

1996: 26). 

Korenine kadrovske funkcije sežejo vse do pojava prvih oblik organiziranega dela, ki ga 

najdemo že v antičnem obdobju, ko se pojavijo tudi prvi zapisi o »kadrovski politiki« minulih 

civilizacij. Vendar zaradi stihijskega urejanja zaposlitvenih odnosov vse do 19. stoletja 

pravzaprav ne moremo govoriti o pravi kadrovski funkciji. Največjo prelomnico v razvoju je 

pomenila industrijska revolucija, ki je v ospredje postavila kapital, ljudi pa obravnavala zgolj 

kot podaljšek strojev (poudarek je bil na delitvi dela in na specializaciji) . Normativna 

tradicija kadrovske dejavnosti se je pojavila kot odziv na potrebo po odpravljanju nepoštenega 

ravnanja delodajalcev (slabi delovni pogoji, nizko plačilo, dolg delovni čas), ki so imeli v 

tistem času absolutno prevlado v določanju pogojev zaposlitvenega odnosa. Zato je imelo 

delovno pravo v začetnem obdobju predvsem nalogo zaščititi delavca pred delodajalcem. S 

prvimi predpisi, ki so se pojavili že v drugi polovici 19. stoletja so urejali dolžino delovnika in 

odmorov, zdravstveno zaščito delavcev, vprašanja varnosti pri delu (Svetlik in Zupan, 2009). 
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Kronološki razvoj kadrovske funkcije v večini industrijskih držav lahko razdelimo v naslednja 

obdobja (Svetlik in Zupan, 2009: 25): 

- obdobje družbene blaginje (1915-1920), ko so začeli z delavskimi kuhinjami in so 

skušali zaposlenim omogočiti dostojno življenje, 

- obdobje kadrovske administracije v 30. letih, ko so poleg družbene blaginje izvajali še 

postopke zaposlovanja, osnovnega usposabljanja in vzdrževanja evidenc, 

- razvojno obdobje kadrovskega menedžmenta v 40. in 50. letih, ko so se razvijale 

številne kadrovske dejavnosti in so pod to okrilje sodili tudi odnosi med sindikati in 

delodajalci, 

- razvito obdobje kadrovskega menedžmenta v 60. in 70. letih, ko je bil poudarek na 

organizacijskem in menedžerskem razvoju ter na sistematičnem usposabljanju in 

načrtovanju kadrov, tehnike pa so postajale strokovno vse bolj izpopolnjene, 

- prva faza menedžmenta človeških virov v 80. letih, ko je bil glavni poudarek na tem, 

kako MČV prispeva k uspešnosti podjetja, in se je začel razvijati strateški MČV, 

- druga faza menedžmenta človeških virov od 90. let dalje, ko se vse bolj uveljavljajo 

timsko delo, decentralizacija moči, neprestano učenje, spremljanje uspešnosti in 

povezovanje nagrad z uspešnostjo, razvoj menedžmenta in drugih dejavnosti, ki naj bi 

podpirale strategijo podjetja in prispevale k njegovi uspešnosti. 

 

Za naše razumevanje MČV je najzanimivejši prehod iz kadrovskega menedžmenta v 

menedžment človeških virov, do katerega je prišlo predvsem zaradi sprememb v poslovnem 

okolju podjetja. Foot, M. in Hook, C. sta natančno opredelila razlike med kadrovskim 

managementom in ravnanjem s človeškimi viri, ki se razlikujeta predvsem po pristopih k 

obravnavanju tovrstne problematike. Razlike kaže tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Razlike med kadrovskim managementom in ravnanjem s človeškimi viri  

 
Značilnosti kadrovskega managementa Značilnosti ravnanja s človeškimi viri 

Predvsem gre za taktičen pristop k dejavnostim. 
Poglavitno je torej vprašanje, kako. 

Pristop je predvsem strateški. kjer se zlasti 
sprašujejo, kaj. 

Pristop je naravnan zlasti kratkoročno in se 
predvsem odziva na vplive drugih. 

Pristop je naravnan dolgoročno in nastopa kot 
oblikovalec politike in povzročitelj sprememb. 

Kadrovski management ne zajema celotnih 
ciljev, ampak se jim približuje postopoma, včasih 
tudi neusklajeno. 

Deluje celostno v okviru jasno začrtanih ciljev z 
namenom, da za organizacijo ustvari določene 
prednosti. 

Kadrovski management teži k tradicionalnim 
oblikam komuniciranja. 

Pri komuniciranju so v rabi različne in 
spreminjajoče se poti. 

Deluje v organizaciji, kjer delajo na tradicionalen 
način in se ne vključuje v odločanje in delovno 

Pomemben je vsak posameznik in njegovo 
vključevanje v delovno skupino z namenom ,da 
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silo. se dvigne kvalitetna raven teamov. 
Želi delovati v organizacijah, ki so tudi 
tradicionalno sindikalno organizirane. 
 

Želi delovati v okviru preprostih dogovorov s 
sindikati, ne želi pa upoštevati njihovih pravil 
vedenja. 

Teži k tradicionalnim plačilnim sistemom.  V plačilnih sistemih teži k nagrajevanju 
uspešnosti in želi motivirati ljudi z različnimi 
plačilnimi sistemi ter jih tako usmerjati k 
skupnim ciljem organizacije. 

Teži k nespremenjenemu stanju in se upira 
spremembam 

Teži k spodbujanju sprememb in povečevanju 
prožnosti pri delu. 

Kadrovski management deluje s pluralističnega 
vidika in dovoljuje različne poglede. 
 

Ravnanje s človeškimi viri deluje z 
unitarističnega vidika in upošteva potrebe 
slehernega človeka, da bi deloval za skupne cilje. 

Želi vsem skupinam zaposlenih omogočiti enake 
pogoje dela.  

Je osredotočen na individualne dogovore, 
individualni plačilni sistem in individualni sistem 
nagrad. 

Kadroviki želijo včasih pomagati posameznikom 
pri reševanju njihovih problemov. 
 

Managerji, ki se profesionalno ukvarjajo z 
ravnanjem s človeškimi viri želijo pripraviti 
slehernega posameznika, da bi bil zmožen 
prevzeti odgovornost za lastne odločitve in 
lastne akcije. Torej hočejo samostojnost 
zaposlenih. 

Kadrovski management želi zadovoljiti potrebe 
delovne sile in zagotoviti podporo zaposlenim, da 
so srečni in dobro delajo. 
 

Ravnanje s človeškimi viri je predvsem 
usmerjeno na zahteve dela in se ukvarja z 
načrtovanjem, opazovanjem in kontroliranjem 
pravega števila ljudi (ni nujno zaposlenih) z 
ustreznimi zmožnostmi, na pravem mestu ob 
pravem času. 

Kadrovik zahteva pošten (fair) sistem za vse in 
spodbuja oblikovanje jasnih pravil in postopkov 
dela. 
 

Ravnanje s človeškimi viri poudarja, da imajo 
ljudje pravico biti ustrezno obravnavani pri delu 
in učinkovit management bo to tudi dosegel. 

Kadrovski management naj bi uporabljal posebne 
metode dela, kjer je težko delati z ljudmi. 
 

Managerji, ki se poklicno ukvarjajo z ravnanjem 
s človeškimi viri, so prepričani, da je z ljudmi 
mogoče delati kot z vsemi ostalimi viri. 

Kadrovski management si želi specializacije na 
vseh področjih delovanja. 
 

Ravnanje s človeškimi viri želi večino svojih 
dejavnosti prevaliti na izvršne managerje, da bi 
se lahko posvetil razvojni politiki, opazovanju in 
ocenjevanju. 

Vir: (Lipičnik, 1998: 40-41). 

Svetlik in Zupanova (2009: 26) izhajata iz izhodišča, da je MČV današnja stopnja v razvoju 

kadrovske funkcije, do katere je podjetja vodila nujnost prilagajanja čedalje bolj zahtevnemu 

in kompleksnemu poslovnemu okolju. V tem smislu MČV razumemo na dveh ravneh: 

- kot filozofijo menedžmenta, ki ljudem pripisuje ključno vlogo pri zagotavljanju 

konkurenčnosti in je podlaga za konkretne aktivnosti MČV, in 

- kot razviti model izvajanja kadrovske funkcije, pri katerem je poudarek na strateški 

vlogi človeških virov, ki presega funkcijsko obravnavanje, zato postaja MČV sestavni 

del menedžmenta podjetij (prav strateški vidik je glavna značilnost MČV, po kateri se 

loči od klasičnih modelov kadrovske funkcije). 
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Tako je ključna naloga managementa človeških virov ukvarjanje s tem, kako naj se 

posamezniki integrirajo v strategijo5 in cilje podjetja, kako je v ta namen treba z njimi delati 

in kako se posamezni procesi managementa človeških virov vključujejo v celoto (Merkač 

Skok, 2005: 14). Da bi zagotovili čim večjo učinkovitost managementa človeških virov, je 

treba kadrovsko funkcijo integralno vključiti v proces strateškega upravljanja podjetja 

(Treven, 1998: 32). 

 

Temeljna ideja strateškega MČV je, da bo najbolj prispeval k povečanju uspešnosti in 

konkurenčnosti podjetja, če bo usklajen s poslovno strategijo6 (Možina in Zupan, 2009: 106). 

Armstrong (1996) strateški management človeških virov opredeljuje kot oblikovanje in 

uresničevanje kadrovskih strategij, ki so vključene v poslovno strategijo in omogočajo, da 

kultura, vrednote in struktura organizacije ter kakovost, motivacija in predanost njenih članov 

v največji meri prispevajo k doseganju njenih ciljev. 

V celotnem procesu strateškega menedžmenta se ljudje pojavljajo kot ključni element, saj 

praktično oblikujejo vizijo in strategijo, določajo organizacijsko strukturo pa tudi, kako in s 

kakšnimi potenciali jo bodo uresničevali. Gre za proces stalnega medsebojnega vplivanja, ki 

ga ni mogoče medsebojno ločevati. To pomeni, da je povezanost strategije organizacije in 

strategije človeških virov obojestranska. Organizacija naj bi vpletala človeške vire v svoj 

razvoj, kakovost ukrepov upravljanja s človeškimi viri pa naj bi se kazala v uspešnosti 

organizacije. Težišče upravljanja se premika od t.i. trdih k mehkim dejavnikom, kot so 

organizacijska kultura, znanje, komunikacija, motivacija z delom in kariero in podobno 

(Kramberger et all, 2004: 84-85). 

 

2.2 Razvoj managementa človeških virov v teoretski perspektivi 

Klasične teorije so ocenjevale posameznika le kot enega od delov proizvodnje. To je razkrilo 

potrebo po znanstvenem pristopu k managementu, opozorilo na možnost sistematičnega 

izboljšanja delovnih metod, odkrilo več pomembnih načel za uspešno vodenje podjetij in 

opozorilo na pomen plačila za motivacijo delavcev (Lipovec, 1987). 

                                                 
5 V strokovni literaturi najdemo številne opredelitve strategije, ki povezujejo smoter in vizijo podjetja, poslovno 
politiko, njegove cilje, vpliv na okolje podjetja, strateške priložnosti v okolju, integriran načrt za doseganje ciljev 
podjetja, ipd.. Primerna se zdi opredelitev J. Kralja (v Treven, 1998: 47), po kateri je strategija »določanje 
pomembnih (strateških) ciljev v okviru smotrov in temeljnih ciljev, izbira smeri delovanja ter dinamično 
strukturiranje ljudi, sredstev in virov za doseganje ciljev«. 
6 Poslovna strategija zajema vse tiste tržne segmente, ki prinašajo dobiček (Treven, 1998: 48). Pri oblikovanju 
poslovne strategije podjetja upoštevajo globalno strategijo, ki določa temeljno usmeritev podjetja in panogo ali 
tržišča, v katerih bo podjetje tekmovalo s konkurenti (Wheelen in Hungar v Treven, 1998: 49). 
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V obdobju klasičnih teorij se je razvil znanstveni management Frederica Taylorja, ki je 

razvijal principe, ki naj bi pomagali organizirati naloge posameznega delavca tako, da bi bil 

bolj učinkovit (Merkač Skok, 2005: 46). Razvil je metodo opazovanja ter bil začetnik študij 

gibov in časa, s katerimi je poskušal odkriti najboljši možni način za opravljanje določenega 

delovnega opravila (Svetlik in Zupan, 2009: 37).  

Načela Taylorjevega znanstvenega menedžmenta lahko strnemo v naslednje točke: 

- obstaja le en najboljši način dela, ki ga mora poiskati menedžment z natančnim 

študijem gibov in časa ( na primer, oceniti je treba razne gibe, ki se vključujejo v 

nalogo, da bi odkrili tiste, ki zahtevajo najmanj časa in povzročajo najnižjo stopnjo 

utrujenosti; preizkušati različne dolžine in pogostost odmorov, da bi odkrili odnos med 

počitkom in produktivnostjo; testirati različna orodja, da bi našli najbolj učinkovita za 

delo); 

- za opravljanje novega načina dela je treba izbrati in usposobiti prvovrstne delavce; 

- ker je človekova primarna motivacija za delo finančna, je treba uvesti plačilo glede na 

količino opravljenega dela (plačilo po kosu); 

- treba je doseči čim večjo specializacijo, in sicer z zmanjšanjem števila in 

raznovrstnosti delovnih nalog, ki sestavljajo delovno mesto (specializacija dela 

napravi iz vsakega delavca izvedenca za ozek izsek delovnih nalog); 

- vsako delo je treba sistematično in natančno opisati (vsak delavec dobi pisna navodila, 

ki v podrobnosti opisujejo nalogo, ki jo izvaja, kakor tudi sredstva, ki jih mora 

uporabljati za izvršitev dela); 

- razviti je treba sistem funkcijskega vodenja, pri katerem ima vsak vodja svojo vlogo 

(polovica vodij načrtuje delo, polovica pa usmerja delavce); 

- vzpostaviti je treba najpristnejše odnose sodelovanja vodstva z delavci, saj dobri 

odnosi med njimi pomembno prispevajo k povečevanju učinkovitosti (Svetlik, 1998: 

149-150; Haralambos in Holborn, 1999: 302-303; Svetlik in Zupan, 2009: 38). 

Taylorjeve ideje so ostro kritizirali kljub dejstvu, da je mnogo njegovih kritikov priznalo, da 

je njihova uporaba v splošnem povzročila povečanje produktivnosti in da številne 

izpopolnjene elemente njegovega pristopa k vodenju, organizaciji dela in MČV uporabljajo 

tudi v sodobnih organizacijah. Posebni kritiki je bila izpostavljena predpostavka, da je 

človekova primarna motivacija za delo ekonomska in da se bodo ljudje zaradi tega pozitivno 

odzvali na finančne spodbude. Takšno razumevanje motivacije, ki temelji na konceptu 

»ekonomskega človeka«, je bilo ovrženo kot pretirano poenostavljeno (Haralambos in 

Holborn, 1999: 303). 
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Ivanko (1982: 49) navaja, da je bil taylorizem omejen na proizvodni obrat (zanimalo ga je le 

vprašanje, kako izpopolniti in poenostaviti ravnanje delavca pri stroju, da bo stroj čim bolje 

izkoriščen) in se ni nikoli povzpel na raven celotne organizacije. Medtem pa Drucker (2001: 

134-135) zatrjuje, da je bil Taylor prvi človek, ki je delo povezal z znanjem. Dokazal je 

namreč, da v fizičnem delu ne obstaja nikakršna spretnost. Obstajajo le preprosti, ponavljajoči 

se delovni gibi. Produktivnost je namreč posledica znanja ali načina, kako so preprosti, 

enostavni delovni gibi združeni v celoto, organizirani in izvedeni. 

Sklenemo lahko, da je Taylor s svojimi pristopi veliko prispeval k razvoju osrednjih funkcij 

MČV, kot so analiza dela, kadrovanje, nagrajevanje, izobraževanje in usposabljanje (Svetlik 

in Zupan, 2009: 38). 

Poleg Taylorjevih zamisli o urejanju dela, ko naj bi na znanstven način poiskali 

najučinkovitejši način dela, so v tovarnah veliko pozornost začeli namenjati tudi izboljšanju 

delovnih pogojev (Svetlik in Zupan, 2009: 39). S poudarjanjem potrebe po razumevanju 

različnih faktorjev v organizaciji, ki vplivajo na vedenje človeka, se je razvila teorija o 

medčloveških odnosih, ki je pomenila odgovor na znanstveni management (Merkač Skok, 

2005: 46). Mnoge bistvene ideje o medčloveških odnosih so se razvile iz raziskovanja v 

tovarni Hawthorne v podjetju Western Electric v Chicagu. V poznih dvajsetih letih je skupina, 

ki jo je vodil Elton Mayo, izvajala niz eksperimentov s katerimi je hotela raziskati odnos med 

delovnimi pogoji in produktivnostjo (odnos med variablami, kot so osvetljava in gretje, 

dolžina in pogostost odmorov ter vrednost finančnih spodbud in produktivnostjo). Rezultati 

raziskav so bili v močnem nasprotju s klasičnim znanstvenim pristopom, saj med 

produktivnostjo in različnimi opazovanimi dejavniki ni bilo nobene povezave (Haralambos in 

Holborn, 1999: 303). Pokazali pa so, da imajo socialni vidiki dela (stil vodenja, timsko delo, 

občutek pomembnosti in zadovoljstva pri delu) velik vpliv na produktivnost (Merkač Skok, 

2005: 47; Svetlik in Zupan, 2009: 39). 

Raziskave v tovarni Hawthorne so preusmerile pozornost od delavca kot posameznika k 

delavcu kot pripadniku družbene skupine. Posamezniki imajo namreč prvinsko potrebo po 

pripadnosti, oziroma potrebo, da se počutijo kot del družbene skupine. Potrebujejo odobritev, 

priznanje in status. Te potrebe ne morejo zadovoljiti, če se ne uspejo prilagoditi skupinskim 

normam (Haralambos in Holborn, 1999: 304). Slednje pomeni, da je podjetje poleg 

tehničnega še socialni sistem, saj je pri oblikovanju sistema odnosov med ljudmi poleg 

formalne pomembna tudi neformalna organizacija. Skupaj razvijata norme, vrednote in 

pravila vedenja posameznika, opredelita njegove vloge v organizaciji in povezave z drugimi 

člani (Svetlik in Zupan, 2009: 40). Ivanko (1982: 122) neformalno organizacijo definira kot 
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»splet vseh odnosov, ki se spontano razvijajo med posamezniki, socialnimi, profesionalnimi 

in drugimi strukturami v organizaciji«. Černetič (1997: 11) navaja, da se lahko optimalna 

učinkovitost doseže, kadar formalna in neformalna organizacija predstavljata čvrsto celoto, 

usmerjeno k uresničevanju organizacijskih ciljev. 

Teorija medčloveških odnosov je poleg navedenega poudarila, da so finančne spodbude same 

po sebi nezadostne, da bi motivirale delavce in zagotavljale njihovo sodelovanje. Posameznik 

se namreč ne odziva le racionalno, temveč tudi čustveno, zato so poleg ekonomskih 

dejavnikov (denar, varnost zaposlitve) pomembni tudi psihološki in socialni dejavniki 

(priznanje, občutek pomembnosti in pripadnosti). 

Omenjena teorija je poleg učinkovitosti poudarila tudi zadovoljstvo zaposlenih, ki ima velik 

vpliv na povečanje učinkovitosti v naslednjem obdobju. Slednje pomeni, da morajo 

menedžerji zaradi maksimizacije produktivnosti zagotoviti, da delavci dosežejo osebno 

zadovoljstvo in šele potem bodo pripravljeni sodelovati (Haralambos in Holborn, 1999: 304; 

Svetlik in Zupan, 2009: 40). 

Sklenemo lahko, da je teorija medčloveških odnosov bolj kot tehnično stran delovnega 

procesa poudarjala pomen zadovoljevanja potreb posameznika. Kljub temu, da je doživela kar 

precej kritik (ker naj bi preveč vpletala ideologijo idealnih človeških odnosov), ji lahko 

pripišemo zasluge za to, da je opozorila na pomen medčloveških odnosov in so na njeni 

podlagi mnogi razvijali metode in načine vodenja, ki so pomembno prispevali k izboljšanju 

odnosov med vodstvom in delavci ter k povečanju uspešnosti organizacij (Svetlik in Zupan, 

2009: 40). 

Osnovno filozofijo managementa je strnjeno izrazil Douglas McGregor s teorijama x in y, ki 

sta jasno razmejili tradicionalne avtokratske domneve o ljudeh (teorija x) z domnevami, ki so 

temeljile na preučevanju dejanskega vedenja ljudi (teorija Y) (Svetlik in Zupan, 2009: 41). 

Douglas M. McGregor (1989: 307–308) je ugotovil, da imajo managerji dva različna pogleda 

na svoje zaposlene. Prvi pogled, ki temelji pretežno na negativnih mnenjih managerjev o 

svojih zaposlenih, je poimenoval teorija X. Po tej teoriji imajo managerji o svojih zaposlenih 

naslednje predpostavke: zaposleni ne marajo svojega dela, zaposleni se delu izogibajo, 

zaposleni ne marajo odgovornosti, zaposlene je treba strogo nadzirati, zaposlenim je treba 

zagroziti s kaznijo, če ne bodo izpolnjevali delovnih obveznosti. 

Teorija x izraža vodstveno strategijo, ki ne obravnava človeške narave v njenem pravem 

pomenu. Njene sklepanja so toga in omejena, niso prilagojena človeški naravi in niso 

usmerjena k izrabljanju človeških sposobnosti (Černetič, 1997: 190). 
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Drugi pogled, ki temelji na pozitivnih predpostavkah managerjev o svojih zaposlenih, pa se 

izraža v teoriji Y. Teorija Y predpostavlja, da so si managerji oblikovali predvsem štiri 

osnovna mnenja o svojih zaposlenih, in sicer zaposleni so do dela nevtralni in ga dojemajo 

enako kot počitek ali igro; zaposleni lahko prevzamejo upravljanje svojega dela, če so predani 

delovnim ciljem; povprečni zaposleni lahko prevzamejo odgovornost za svoje delo in 

zaposleni imajo sposobnost inovativnega odločanja (McGregor, 1989: 315). Omenjena teorija 

je torej predpostavljala, da so ljudje sposobni in pripravljeni vsestransko prispevati k 

uresničevanju organizacijskih ciljev. 

Sklepanja teorije Y so dinamična, poudarjajo potrebo po usposabljanju ljudi, zasnovana so na 

sposobnostih in zmogljivostih ljudi, ki pomenijo najpomembnejše potenciale v organizaciji. 

Temeljna podmena teorije y je, da je organizacija uspešnejša v doseganju ekonomskih ciljev, 

če so potrebe posameznikov usklajene s potrebami in cilji organizacije. Pristaši teorije y so 

videli le ljudi brez organizacije, medtem ko so zagovorniki teorije x videli organizacijo brez 

ljudi (Černetič, 1997: 191). V času nastanka teorije je pri menedžerjih prevladovala teorija x, 

saj so uporabljali avtokratski stil vodenja, niso zaupali v znanje, spretnosti, sposobnosti in 

pripravljenost za delo delavcev. Zato so tudi slabo uporabljali njihove talente in jih niso 

vključevali v odločanje (Svetlik, 1998: 169). 

Teorija y je bila zelo popularna in je močno vplivala na razmah različnih novih metod in 

načinov dela. 

V nasprotju s tipičnim razvojem managementa v zadnjih šestdesetih letih, ko so bile teorije 

managementa razpoznavne s svojim izvirnim prispevkom in nosilci ter reakcijami (kritikami) 

nanje, v zadnjih dveh desetletjih ne moremo več govoriti o čistih teorijah, modelih in njihovih 

kritikah. Danes lahko posamezne pristope k managementu razlikujemo predvsem po tem, iz 

katere zgodovinske usmeritve (obdobja) črpajo svoj pogled. Vloga managementa v novi 

paradigmi je sodelovanje, mobiliziranje, iniciiranje, vzpodbujanje in sodelovanje z delavci. 

Predvsem spodbujanje in lastno sodelovanje v spoznavnem procesu je bistvo nove »učeče se 

organizacije«. Nov odnos managementa do zaposlenih v organizacijah, ki je skladen s 

spremembami v vrsti, dejavnosti, tehnologiji in okolju organizacij, temelji na paradigmi, ki je 

temelj za vseživljenjsko učenje vsakega človeka, imenovani teorija družbenega učenja in 

spoznavanja (Merkač Skok, 2005: 50-51). Iz navedenega izhaja, da sodobne organizacijske 

teorije temeljijo na interdisciplinarnih vidikih preučevanja. 

Sklenemo lahko, da prva pomembnejša teoretska izhodišča MČV najdemo v znanstvenem 

menedžmentu in v teoriji medčloveških odnosov, pozneje tudi v vedenjskih teorijah 
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(McGregor). Sodobne organizacijske teorije dodajajo še vidike učenja in sodelovanja ter 

opozarjajo na mehke dejavnike v menedžmentu. 

 

2.3 Človeški viri – kapital sodobne organizacije 

Že Peter Drucker (2001) je v svoji knjigi Managerski izzivi v 21. stoletju ugotavljal, da so se 

v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja zgodile temeljite spremembe na področju poslovanja. 

Priča smo vedno večji globalizaciji, skrajševanju življenjskih ciklov proizvodov, strmemu 

naraščanju deleža storitvenih dejavnosti, v proizvodnih podjetjih pa v izdelke »vgrajujejo« 

vedno večji del storitev. Proizvodni procesi so v večini avtomatizirani, hiter napredek 

informacijske tehnologije pa nam omogoča obdelave ogromnih količin podatkov, kakor tudi 

dostop do velikega števila informacij. V takih razmerah postajajo ključni faktor uspeha 

predvsem ljudje s svojim znanjem in pripravljenostjo, da to znanje tudi uporabijo v korist 

podjetja. Vedno večji delež zaposlenih predstavljajo t.i. intelektualni delavci (knowledge 

worker), ki jih ne bi smeli obravnavati kot strošek, temveč kot dragoceno sredstvo (Drucker, 

2001). Podjetje ne more obstajati in se razvijati brez ljudi. Z ljudmi nastane in se z njihovo 

pomočjo razvija. Je živ družbeni sistem, sestavljen iz ljudi, ki ga vzdržujejo in razvijajo 

(Brajša, 1996: 14). 

Strokovnjaki opozarjajo na vse večje razlike med t.i. knjigovodsko vrednostjo nekaterih 

podjetij in njihovo dejansko tržno vrednostjo. Velik del razlike med vrednostma je t.i. 

intelektualni kapital. Bahun in Rojc (2006: 11) sta mnenja, da danes vse več tržno 

prodornejših organizacij človeške vire pojmujejo in vrednotijo kot intelektualni kapital 

podjetja. Možina in Jamšek (2002: 255) intelektualni kapital definirata kot vsoto »skritih« 

vrednosti in potencialov v organizaciji, ki ni običajno zajeta v računovodskih izkazih, in 

pomeni najpomembnejši vir primerjalnih prednosti. 

Številni avtorji intelektualni kapital definirajo kot neopredmeteno in skrito vrednost 

organizacije, ki ustvarja vrednost. Logika in ideja intelektualnega kapitala temeljita torej 

izključno na ustvarjanju določene vrednosti iz naslova intelektualnih pridobitev (Mihalič, 

2006: 29). 

Intelektualni kapital sestavljata dva glavna dela, in sicer človeški kapital in strukturni kapital 

(Gostiša, 1999: 3). 

V 19. stoletju je teorija kapitala temeljila na trditvi, da premoženje nastaja na osnovi investicij 

v opredmetene vrednosti, kot so tovarne in oprema, delavci pa so plačani le za svoje delo in 

kot taki sami po sebi ne ustvarjajo vrednosti (Mihalič, 2006: 44). Danes, v moderni 

ekonomiji, ko pomen ljudi oziroma zaposlenih v podjetju narašča, naj bi bili ljudje oziroma 
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človeški kapital tisti, ki ustvarjajo premoženje podjetja, saj ravno človeški kapital predstavlja 

vir inovacij in izboljšav. Človeški kapital se je razvil v enega od najpomembnejših 

neotipljivih sredstev podjetij in predstavlja jedro intelektualnega kapitala, zato vključuje 

posameznikovo vrednost v ekonomskem smislu (Daum, 2003: 17–19).  

Za pojem človeški kapital najdemo v strokovni literaturi različne opredelitve. Njihov skupni 

imenovalec so naložbe v sposobnosti posameznika, da s svojim znanjem in izkušnjami 

ustvarjalno sodeluje v delovnem procesu ter rešuje poslovne probleme. Podjetje z naložbami v 

izobraževanje povečuje produktivno sposobnost posameznikov, s tem pa dodano vrednost 

podjetja, ekonomsko učinkovitost in donosnost (Kovač v Bahun in Rojc, 2006: 12).  

V terminologiji poslovnega sveta je človeški kapital definiran kot kombinacija temeljnih 

dejavnikov, ki jih opredeljujejo: kvalitete posameznika (inteligenca, pripadnost, zanesljivost, 

ipd.), sposobnosti posameznika (učenje, nadarjenost, spretnost, ustvarjalnost, iznajdljivost) in 

motiviranost posameznika (timsko delo, ciljna usmerjenost, delitev znanj ter idej z ostalimi) 

(Fitz-enz v Mihalič, 2006: 45).  

Brinker (v Mihalič, 2006: 44-45) definira človeški kapital kot zmožnosti in sposobnosti 

zaposlenih, ki so potrebne za inoviranje in prenovo podjetja, hkrati pa predstavlja vse 

dinamike inteligentne organizacije. Je »življenjska kri« intelektualnega kapitala. Predstavlja 

najboljši vir inovacij in investiranja, saj ob vsaki investiciji v človeški kapital vrednost 

podjetja naraste. Ker človeški kapital temelji na znanju, spretnostih, inovacijskih 

sposobnostih, iznajdljivosti, ta vrsta kapitala ne ostane v podjetju, ampak si, kot poudarja 

avtor, tega podjetje lahko le izposodi preko zaposlenih. Gostiša (1999: 3) človeški kapital 

opredeljuje kot vir oziroma potencial, ki se skriva v obstoječem znanju in sposobnostih 

zaposlenih, pri čemer je od načina upravljanja s človeškimi viri v konkretnem podjetju 

odvisno, v kolikšni meri je dejansko izkoriščen. 

V teoriji obstaja veliko različnih definicij človeškega kapitala, zato je smiselno poiskati vsem 

omenjenim teorijam nekaj skupnega in podati neko splošno opredelitev človeškega kapitala. 

Najsplošnejša se nam je zdela opredelitev, da človeški kapital vključuje znanje, kompetence, 

vrednote, izkušnje zaposlenih, pripadnost in motiviranost zaposlenih ter sodelovanje v 

podjetju. Bistvo človeškega kapitala je, da je lastnina zaposlenega in da le-ta ob odhodu iz 

podjetja svoj del človeškega kapitala odnese s seboj (Ivanuša Bezjak, 2006: 14). Pri tem pa ne 

gre samo za znanje, temveč tudi za informacije, včasih celo za poslovne partnerje (Zupan, 

2001: 39). Z bolj ekonomskega vidika, pa človeški kapital vključuje znanje, veščine, 

kompetence in ostale atribute, ki so relevantni za ustvarjanje vrednosti in so utelešeni v 

posamezniku. 
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Teorije človeškega kapitala temeljijo torej na generiranju in povečevanju vrednosti. Ljudje so 

namreč edini element z inherentno močjo generiranja vrednosti, vse ostale spremenljivke, od 

denarja, materiala, tovarn, opreme, so zgolj neaktivni potenciali (Fitz-enz v Mihalič, 2006: 

45). 

 

3. TEORIJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

Eden najpomembnejših ciljev vsakega podjetja je oziroma bi moral biti imeti zadovoljne, 

zavzete in zveste zaposlene. Le s takimi zaposlenimi lahko podjetje računa na dolgoročno 

uspešnost, učinkovitost in obstoj na vedno bolj konkurenčnem trgu. Iz tega razloga sodobni 

management namenja človeškim virom vedno več pozornosti, raziskovanje zadovoljstva 

zaposlenih pa tako postaja za vsako ustanovo vsak dan bolj potrebno.  

Menimo, da je zadovoljstvo za vsakega zaposlenega največ, kar si lahko posameznik želi pri 

delu in na delovnem mestu ter ključni predpogoj za to, kar lahko sploh doseže. Identično 

lahko trdimo, da so zadovoljni zaposleni največ, kar si lahko želi vsak vodja in nazadnje 

vsaka organizacija ter predpogoj za vse, kar lahko skupaj dosežejo. Vzrok je namreč v tem, da 

je organizacija močna le toliko, kolikor je močan človeški kapital v njej. Človeški kapital pa 

bodo hitreje in intenzivneje generirali tisti posamezniki, ki so zadovoljni (Mihalič, 2008: 4). 

Slednje naj bi vplivalo na korporativno uspešnost organizacije kot celote, na njeno 

intenzivnejšo rast in razvoj, krepitev intelektualnega in finančnega kapitala ter na večjo 

konkurenčnost (Mihalič, 2008: 100).  

 

V preteklosti so zadovoljstvo zaposlenih obravnavali kot enodimenzionalen pojav na lestvici, 

ki jo na eni strani opredeljuje popolno zadovoljstvo in na drugi popolno nezadovoljstvo. S 

tega vidika naj bi bili zaposleni bodisi bolj bodisi manj zadovoljni z delom. To zadovoljstvo 

naj bi bil celosten občutek, vsota stopenj zadovoljstva s posameznimi vidiki življenja in dela v 

podjetju, ki potem določa vsebino odzivov zaposlenih na različne dogodke in okoliščine 

(Musek Lešnik, 2007: 46). 

Herzbergova dvofaktorska teorija je preoblikovala pojmovanje zadovoljstva s predpostavko, 

da sta zadovoljstvo in nezadovoljstvo z delom ločeni dimenziji. Stopnjo zadovoljstva oziroma 

nezadovoljstva torej določajo različni dejavniki in elementi delovnega okolja. Zaposleni je 

lahko hkrati zelo zadovoljen z enimi in zelo nezadovoljen z drugimi (Musek Lešnik, 2007: 

46). 

Zaradi nezadovoljstva zaposlenih pri opravljanju njihovega dela lahko prihaja v podjetjih do 

nezaželenih posledic, kot so: manjše prizadevanje pri delu, absentizem, fluktuacija in 
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deviantno vedenje. Če nezadovoljstvo preseže individualno raven, se pojavijo kolektivne 

zahteve, protesti in stavke. Da bi se v podjetjih izognili navedenim posledicam, morajo stalno 

vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih pri delu, čeprav včasih »v škodo« drugih 

rezultatov (Treven, 1998; Svetlik, 2009). 

Mihaličeva (2006: 266) nezadovoljstvo označuje kot prvi in najpogostejši vzrok za 

prostovoljni odhod zaposlenih iz posamezne organizacije. Izpostavlja velik problem v praksi, 

ki nastane zaradi prepoznega reagiranja organizacije in njenega vodstva na znake 

nezadovoljstva zaposlenih. Pravi, da se vodstvo pomena zadovoljstva zaposlenih običajno 

zave prepozno oziroma šele takrat, ko posamezniki zaradi nezadovoljstva želijo zapustiti 

organizacijo. 

Musek Lešnik (2007: 50) meni, da so pomembna varovala pred zgoraj opisanimi pojavi in 

njihovimi posledicami predvsem jasno poslanstvo, vrednote in vizija, preko katerih podjetje 

osmišlja prizadevanja svojih ljudi. Z njimi namreč podjetje ustvari pogoje, v katerih lahko 

ljudje zadovoljijo naravne poklicne in osebne ambicije. Od tu do zadovoljstva zaposlenih pa 

je le en korak. 

 

3.1 Opredelitev zadovoljstva pri delu 

Koncept zadovoljstva pri delu in na delovnem mestu lahko definiramo iz več vidikov. 

Milivojević (1996: 143) navaja, da je zadovoljstvo čustvo, ki ga oseba čuti, ko je zadovoljila 

svojo pomembno željo. S tem je zadovoljstvo lahko nagrada osebi za določeno ravnanje, s 

katerim je ta oseba želela uresničiti svoje želje. Zadovoljstvo je lahko enako občutku 

prijetnosti, ki nastopi po zadovoljitvi neke potrebe, vendar zadovoljstvo praviloma traja dlje 

in je čustvo (emocija). Po definiciji Možine (2001: 2) bi zadovoljstvo pri delu lahko opredelili 

kot skupek pozitivnih in negativnih občutkov, ki jih ljudje doživljajo pri delu. Zadovoljstvo 

prinese zadovoljitev potrebe, doseganje ciljev, lahko tudi delo samo. Kunšek (2003: 4) in 

Zupanova (2001: 104) zadovoljstvo pri delu definirata kot želeno ali pozitivno emocionalno 

stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in izkušenj pri delu. 

Zadovoljstvo pri delu spada torej k naravnanosti do dela, saj govorimo o t.i. individualni 

efektivni reakciji na delovno okolje. Hollenbeck in Wright (Treven, 1998: 131) opredeljujeta 

zadovoljstvo pri delu kot prijeten občutek, ki ga posameznik zaznava na temelju izpolnitve 

njegovih pričakovanj, ki so povezane z delom. Omenjena opredelitev vsebuje tri pomembne 

vidike zadovoljstva pri delu: vrednost (je funkcija tega, kar si posameznik zavestno ali 

podzavestno prizadeva doseči), pomembnost (zaposleni imajo različno mnenje o pomenu 



 22 

posameznih vrednosti; nekomu je najpomembnejša plača, drugemu potovanja, itd.), in 

zaznavanje (kako posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednostmi). 

Enostavneje pa lahko zadovoljstvo pri delu in na delovnem mestu opredelimo kot občutek, ki 

preveva posameznika, na osnovi katerega se z veseljem odpravi na delo, se veseli novih 

delovnih izzivov, se rad vrača med sodelavce in se dobro počuti pri opravljanju svojega dela. 

(Mihalič, 2008: 4). Zadovoljstvo je torej čustveno stanje zadovoljnega človeka, pozitiven, 

odobravajoč odnos do koga, česa. Zadovoljstvo z delom je v veliki meri odraz osebnosti 

posameznika in tega, koliko je vsak posameznik poklican za delo, ki ga opravlja (Mrak, 

2009).  

Zupanova (2001: 104) meni, da je zadovoljstvo odvisno od tega, kako posameznik zaznava 

trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednotami. Predvsem je dojemanje zadovoljstva 

odvisno od tega, kaj je posamezniku pomembno in kaj pričakuje. Tako zaposleni primerjajo, 

kaj naj bi jim podjetje nudilo (z vidika hierarhije njihovih lastnih potreb) in kaj jim dejansko 

nudi (katere od teh potreb so uresničene). Zaposleni so zadovoljni, če jim delo nudi, kar si 

želijo ali cenijo. V ospredju torej niso le potrebe, ampak tudi vrednote in druga osebna načela, 

ki so izrazito subjektivne narave (Musek Lešnik, 2007: 47). 

 

3.2 Motivacija zaposlenih 

Vsak posameznik dela z namenom pridobivanja sredstev, ki mu bodo omogočila njegov 

obstoj oziroma zadovoljila njegove potrebe, skratka, dela zato, da bi si pridobil sredstva za 

preživetje. Ker lahko človek sredstva pridobiva na različne načine in ne samo z opravljanjem 

smotrne, zavestne in ustvarjalne dejavnosti, torej z delom, na splošno pravimo, da človek 

deluje. Številna preučevanja strokovnjakov na področju delovne motivacije so privedla do 

pomembnega sklepa, niti ena sama človekova aktivnost ni spodbujena samo z enim, temveč s 

številnimi zapletenimi, poznanimi in nepoznanimi dejavniki. 

 

Za motivacijo, če jo preučujemo v povezavi z organizacijo, sta značilna najmanj dva pomena. 

Po prvem lahko motivacijo označimo kot eno izmed strategij managementa. Motivacija je 

pomembna aktivnost managementa, s katero si managerji prizadevajo prepričati zaposlene, da 

bi s svojim delom dosegali rezultate, pomembne za njihovo organizacijo. Zato je naloga 

vsakega managerja motivirati zaposlene, da bodo opravljali svoje delo boljše in z večjo 

prizadevnostjo (Treven, 1998: 106). Motivacija tako pomeni doseganje rezultatov z 

zaposlenimi ali »dobiti iz ljudi najboljše« (Ivanuša Bezjak, 2006: 89). 
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Drugi pomen motivacije izhaja iz psihološkega koncepta in se nanaša na notranje, mentalno 

stanje posameznika (Treven, 1998: 106). S tega vidika različne smeri in raziskovalni pristopi 

pojem motivacije razlagajo zelo različno, pa vendar se vsi skladajo v opredelitvi, da je 

motivacija psihološki proces, ki se nanaša na vedenje in z njim povezana čustva, stališča, 

pojmovanja, prepričanja in druge psihične vsebine in, ki spodbuja in usmerja naše vedenje 

(Kobal Grum in Musek, 2009: 15-16). 

 

Lipičnik (1998) razlaga pojem motivacije kot usmerjanje človekove aktivnosti k želenim 

ciljem s pomočjo njegovih nezadovoljenih potreb. Poudarja, da je motivacija tisto, zaradi 

česar ljudje ob določenih sposobnostih in znanju delajo in brez nje ne morejo biti dejavni. 

Predvsem izpostavlja motivacijo za delo, ki je ključnega pomena za uresničevanje ciljev 

zaposlenega in organizacije, v kateri dela. 

 

Delovanje človeka v podjetju je odvisno od njegove motiviranosti. S svojim delovanjem želi 

človek zadovoljiti svoje potrebe in interese v poslovnem procesu oziroma v sferi dela. Vsaka 

njegova aktivnost je tako inicirana z nekim motivom, ki ga lahko definiramo kot »razlog in 

hotenje, da človek deluje« (Uhan, 2000: 11). Motivi so hotenja, ki se porajajo v človekovi 

notranjosti na podlagi njegovih potreb in ki usmerjajo njegovo delovanje. Motiv torej na nek 

način povezuje potrebe in cilje in s tem pojasnjuje človekovo delovanje. Glede na navedeno 

nekateri avtorji vidijo motivacijo kot zaznani nagib delovati v določeni smeri z namenom 

uresničevanja določenega cilja (Lipovec, 1987: 109). 

Strokovnjaki razvrščajo motive na več načinov. Predstavili bomo Lipičnikovo delitev 

(Lipičnik, 1998: 156-159). Glede na vlogo, ki jih imajo motivi v človekovem življenju, 

razlikujemo primarne in sekundarne motive. Primarni motivi so tisti, ki usmerjajo človeka k 

ciljem in so nujni za preživetje. V tem primeru govorimo tudi o potrebah, ki jih delimo na 

biološke in socialne potrebe. Sekundarni pa so tisti motivi, ki človeku zbujajo zadovoljstvo, 

če so zadovoljeni, ne ogrožajo pa njegovega življenja, če niso zadovoljeni. Glede na nastanek 

ločimo med podedovanimi in pridobljenimi motivi. Podedovani so tisti motivi, ki jih človek 

prinese s seboj na svet, pridobljeni pa tisti, ki si jih je pridobil v življenju. 

Naslednja je delitev glede na razširjenost. Motivom, ki so prisotni pri vseh ljudeh, pravimo 

univerzalni motivi, motivom, ki so prisotni samo na določenih območjih, pravimo regionalni 

motivi, individualne motive pa srečamo samo pri posameznikih. 

Primarne biološke potrebe so potreba po snoveh (vodi, hrani), potreba po izločanju, potreba 

po fizični celovitosti, potreba po spanju. Naštete potrebe so podedovane in zato tudi 
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univerzalne. Med primarne socialne potrebe sodijo potreba po uveljavljanju, potreba po 

družbi, potreba po spremembi in potreba po socialnem konformizmu. Zadovoljevanje teh 

potreb je tudi nujno, sicer lahko pride do usodnih motenj pri človekovem življenju v družbi. 

So večinoma pridobljene, saj na njihov nastanek vpliva okolje in so tudi regionalne, saj so v 

različnih krajih različne.  

Med sekundarne motive prištevamo interese, stališča, navade, potreba po alkoholu in 

narkomanija. Ti motivi so individualni in pridobljeni ter se nanašajo na socialno področje 

življenja. 

Za motivacijo smo torej ugotovili, da je tesno povezana z motivi in z zahtevo po njihovi 

uresničitvi. Če se vprašamo kje so vzroki motiviranega vedenja, je pravilen odgovor potreba. 

Potreba je neuravnoteženo stanje, ki se pojavi ob nezadovoljenosti organizma (Kobal Grum in 

Musek, 2009: 17). Nezmožnost zadovoljiti svoje potrebe povzroča v človeku psihične 

napetosti, kot so frustracija in konflikti (Lipičnik, 1998: 159). 

 

Povezava motivacije in zadovoljstva zaposlenih 

Skladno z opredelitvijo motivacije kot procesa, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe in se 

nadaljuje z določenim vedenjem, da bi dosegli želeni cilj ter s tem zmanjšali ali v celoti 

zadovoljili potrebo (Luthans, 1995: 141), Trevnova, v svojem delu Management človeških 

virov predstavlja temeljni motivacijski proces na sledeči način: 

Slika 3.1: Temeljni motivacijski proces 

 

 

Vir: (Treven, 1998: 75). 

Vse potrebe, povzročajo v organizmu določeno napetost (stanje tenzije). Tenzija sama po sebi 

ne vodi do zadovoljitve potrebe, temveč samo nakazuje na obstoj določene potrebe, ki jo 

moramo zadovoljiti. Motiv predstavlja stanje te tenzije v organizmu, ki jo je povzročila 

potreba. V nas izzove določeno vedenje, s katerim zadovoljimo to potrebo in odpravimo 

tenzijo. 
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Glede na to, da govorimo o povezavi motivacije in zadovoljstva, smo motivacijski proces 

Trevnove dopolnili na sledeči način: 

Slika 3.2: Motivacijski proces – povezan z zadovoljstvom 

 

 

 

Gre za krožni proces: zadovoljena potreba, odpravi tenzijo, kar v nas vzbudi občutek 

zadovoljstva; pri tem pa se običajno pojavi neka druga, nova nezadovoljena potreba, ki nas 

zopet vrne v stanje tenzije. To pomeni, da se opisan proces nikoli ne zaključi, ampak se 

neprestano ponavlja. 

Menimo, da je edina prava in dolgoročno učinkovita tista motivacija, ki zaposlenim omogoča 

pravo, resnično zadovoljstvo pri delu. Človek, ki v svojem delu ne uživa, nad njim ni 

navdušen in ob njem ni zadovoljen, bo del svoje energije, časa in sposobnosti (nevede in 

nehote) usmeril v neproduktivno razmišljanje o tem, kako je nezadovoljen oziroma kako bi se 

svojemu nehvaležnemu delu lahko izognil. 

Vnaprejšnjih receptov za pozitivno motiviranje posameznika ni, ker je narava motiviranja 

kompleksna, vedenje posameznikov pa je v veliki meri odvisno od njihove osebnosti, njihove 

povezanosti z delom, gledanjem na okolje in od učenja ter sprejemanja sprememb in novosti. 

 

3.3 Motivacijske teorije 

Nadvse pomembno je, da pri razlagi motivacije izhajamo iz teoretskega znanja, ki ga 

pridobivamo iz teorij. Teoretskih pristopov k motivaciji je veliko. Vsaka motivacijska teorija 

si prizadeva razložiti vzroke za vedenje ljudi in procese, ki povzročijo vedenje. Tiste, ki se 

ukvarjajo s tem, »kaj« motivira vedenje, imenujemo vsebinske teorije. Teorije, ki so bolj 

osredotočene na to »kako« motivirati vedenje, pa označujemo kot procesne teorije.  

Vsebinske teorije so usmerjene predvsem na preučevanje človeških potreb ali posebnih 

motivov, ki povzročijo določeno obliko vedenja. Mednje sodijo: teorija potreb A. Maslow-a, 
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dvofaktorska motivacijska teorija F. Herzberga, teorija ERG C. Adelfer-ja, teorija značilnosti 

dela Hackman-a in Oldham-a, idr. 

Pri procesnih teorijah je poudarek na načinu, kako se pojavi sprememba v vedenju. Med te 

teorije sodijo: teorija spodbujanja, teorija pričakovanja V. Vroom-a, teorija E. Locke-ja, 

teorija R. J. House-a, idr. (Treven, 1998; Kobal Grum in Musek, 2009). 

 

Namen magistrskega dela ni bil poglabljanje v posamezne motivacijske teorije. V 

nadaljevanju smo predstavili le dvofaktorsko teorijo motivacije Fredericka Herzberga, ki se 

nanaša na zadovoljstvo zaposlenih. 

 

Dvofaktorska teorija motivacije Fredericka Herzberga 

Psiholog Frederick Herzberg je preučeval, kakšen vpliv ima zadovoljstvo pri delu na 

motiviranost in učinkovitost zaposlenih. Ugotovil je, da obstajata dve različni kategoriji 

dejavnikov (zato se njegova teorija imenuje dvofaktorska teorija), ki vplivata na 

posameznikovo zadovoljstvo z njegovim delom. (Treven, 1998). Dejavnike okolja, ki 

povzročajo nezadovoljstvo, če niso prisotni, a ne povzročajo zadovoljstva s prisotnostjo je 

imenoval vzdrževalne (zunanje) dejavnike dela oziroma ekstrinzične faktorje ali higienike 

(Uhan, 2000: 24). Med njih je uvrstil primerne osebne dohodke, ustrezno organizacijo dela, 

ustrezno vodenje, delovne razmere, dobre medsebojne odnose, idr. (Svetlik, 2009: 342). 

Dejavnike, ki se nanašajo na vsebino dela, je poimenoval motivatorje oziroma intrinzične 

faktorje. Njihova prisotnost povzroča zadovoljstvo in motiviranost za delo (Uhan, 2000: 25). 

Med motivatorje ali notranje dejavnike je uvrstil delovne dosežke, priznanje za opravljeno 

delo, delo samo po sebi, odgovornost in napredovanje pri delu, osebno rast, idr. (Svetlik, 

2009: 342). 

Motivatorji predvsem motivirajo, higieniki pa vzdržujejo normalno raven zadovoljstva. 

Odsotnost prvih ne povzroča nezadovoljstva, prisotnost drugih pa ne povečuje zadovoljstva 

nad pričakovano ravnjo. Torej, če organizaciji z ustreznim oblikovanjem dela uspe vnesti v 

delovno okolje motivatorje, bodo delavci zadovoljni, če pa ji uspe vnesti v delovno okolje 

higienike, bo preprečila nezadovoljstvo (Svetlik, 1998: 153).  

Brajša (1996: 67) meni, da ni dovolj, da delavcem zagotovimo dobro plačo, sodobno 

tehnologijo, ugodne delovne razmere, ampak jim je prav tako pomembno priznati uspehe, jim 

prepustiti odgovornost, jim pomagati, da spoznajo smisel in sadove svojega dela ter jim 

omogočiti razvoj. Tudi Musek Lešnik (2007: 50) meni, da se danes podjetja osredotočajo 

zgolj na tiste dejavnike, ki jih je Herzberg označil kot značilne higienike. Spodobno plačilo, 
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čas in pogoji dela so sicer lahko dobro zdravilo proti nezadovoljstvu, ne zadoščajo pa za 

visoko zadovoljstvo. Pri slednjem igrajo večjo vlogo nekateri »mehki« dejavniki, ki jih 

podjetja prevečkrat zanemarijo. 

Za dosego zadovoljstva zaposlenih je treba v delovno okolje vključiti obe skupini dejavnikov, 

to je higienike in motivatorje. Če bi na primer organizacija upoštevala samo higienike, potem 

zaposleni sploh ne bi bili motivirani, zato morajo vodje za uspešno motiviranje zaposlenih v 

motivacijsko shemo vključiti tudi motivatorje. Dvofaktorska teorija je pomembna, ker je 

uspela omajati prepričanje managerjev, da je denar vedno primarni motivator. S tem se je 

pokazal velik interes za oblikovanje takšnega dela, ki bi spodbujal notranje zadovoljstvo in 

notranjo motivacijo zaposlenih.  

 

Herzbergova motivacijska teorija je za vodstvo pomembna predvsem zato, ker lahko 

uporabijo dve vrsti sredstev za motiviranje zaposlenih: motivatorje, s katerimi je mogoče 

izzvati reakcije ali aktivnosti pri posameznikih, in higienike, s katerimi se lahko odpravijo 

nepotrebne napetosti in usmeri človekovo aktivnost k delu. Če je zaposleni nezadovoljen v 

svojem delovnem okolju, vodja odpravi njegove težave tako, da izboljša higienike. Če pa 

vodja želi povečati učinkovitost zaposlenih, uporabi motivatorje (Treven, 1998: 117). 

Tudi Uhan (2000: 25) meni, da je pozitiven rezultat uporabe Herzbergove motivacijske teorije 

stremljenje k tehnološki presnovi dela, tako da delo postane bolj zanimivo, kar spodbuja 

delavce za višje delovne rezultate in večjo delovno učinkovitost. 

 

4. KLJUČNI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Stopnjo zadovoljstva z delom določa več dejavnikov, od katerih vsak predstavlja ločen 

kontinuum zadovoljstvo – nezadovoljstvo (Musek Lešnik, 2007: 47). Posamezni dejavniki so 

v različnih okoljih in obdobjih različno pomembni za različne ljudi in skupine in se med seboj 

dopolnjujejo, prekrivajo in nadomeščajo. V vsaki organizaciji je v posameznem obdobju 

potrebno ugotoviti, kateri izmed dejavnikov delujejo in kakšna je njihova pomembnost. Na 

podlagi te ugotovitve je mogoče aktivirati ukrepe in angažirati osebe, ki bodo zagotovile 

čimbolj optimalno delovanje dejavnikov zadovoljstva, s čimer je mogoče doseči največjo 

možno delovno učinkovitost v danih razmerah delovnega procesa. 

V strokovni literaturi tako najdemo različne klasifikacije in kategorije dejavnikov 

zadovoljstva. Najbolj razširjen vprašalnik zadovoljstva z delom (Job description index) 

zajema pet dimenzij: nadzor, delo, plača, napredovanje, sodelavci (Musek Lešnik, 2007: 47). 

Mihaličeva (2008: 5) meni, da na zadovoljstvo posameznika vplivajo dejavniki, ki so vezani 
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zlasti na sodelavce, fizične pogoje dela, možnosti osebnega in strokovnega razvoja, delovno 

okolje, nadrejene, plačo, načine dela in podobno. Svetlik (2009: 341) dejavnike, ki prispevajo 

k zadovoljstvu z delom združuje v šest skupin, in sicer: vsebina dela, samostojnost pri delu, 

plača, dodatki in ugodnosti, vodenje in organizacija dela, odnosi pri delu, delovne razmere. 

Omenili smo tudi Herzbergovo klasifikacijo dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih (higienike in motivatorje). 

Zadovoljstvo ni povezano le s posameznimi dejavniki na delovnem mestu, ampak je odvisno 

tudi od pomena posameznega dejavnika za zaposlenega (Musek Lešnik, 2007: 47). Upoštevati 

je namreč potrebno dejstvo, da ljudje vrednotijo različne reči in si postavljajo različne cilje. 

Medtem ko na primer enim pomeni denar vse, so drugi zadovoljni z majhno plačo, samo da 

lahko ostanejo v varnem okolju organizacije (Svetlik, 2009: 341). 

Posamezne dejavnike smo podrobneje opisali v nadaljevanju (plača, varnost zaposlitve, 

napredovanje, izobraževanje, samostojnost pri delu, narava dela, delovne razmere, delovni 

čas, pripadnost zaposlenih, ugled dela, odnosi s sodelavci, odnosi med vodstvom in 

podrejenimi, ravnovesje med delovnim in družinskim oziroma zasebnim življenjem 

zaposlenih). 

 

4.1 Plača 

Plača ali nagrada za delo sodi med psihološke faktorje. Zato se v podjetjih srečujejo z 

vprašanjem, kako določiti višino plače, da bo zaposlenim omogočila normalno življenje in 

hkrati vplivala na zavzetost zaposlenih za delo (Merkač Skok, 2005: 197). Poleg tega pa se je 

izkazalo, da ne samo višina, ampak predvsem razlog za plačo, vpliva na delavčevo zavzetost 

za delo. Pomembno je torej, da podjetja motivirajo ljudi s plačo, in ne zanjo (Lipičnik, 1996: 

157-160). 

Za večino zaposlenih je plača poglavitni razlog dela in temeljni vir preživljanja, za 

delodajalca pa predstavlja visoke stroške delovne sile. Kako delavec pojmuje plačo, in ali je 

pravična z vidika kakovosti njegovega življenja, je relativna kategorija. Pravičen sistem plač 

zahteva za enako delo enako vrednotenje. Po vzorih iz tujine je tudi pri nas prišlo v navado, 

da so zaposleni zraven plač deležni raznih drugih ugodnosti, praviloma več, če so višje na 

hierarhični lestvici. Plača lahko spodbuja tekmovalnost, poveča zadovoljstvo in lojalnost 

zaposlenih (Kavar Vidmar, 1995: 212). Plača pomeni zaposlenemu kratkoročno materialno 

zadovoljstvo, dolgoročno varnost, družbeni status in pozornost do osebnih uspehov. 

Delovnopravni predpisi opredeljujejo plačo kot pravico zaposlenega za opravljeno delo, ki 

izhaja iz delovnega razmerja (Brečko, 2005; Merkač Skok, 2005). Plačni sistem v organizaciji 
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temelji na formalnopravnih osnovah določanja plač v organizaciji (zakoni o minimalni in 

zajamčeni plači, kolektivne pogodbe, dogovori, ipd.). Organizacija te minimalne zahteve 

lahko presega, ne more pa jih ignorirati (Merkač Skok, 2005: 196). Plača je sestavljena iz 

osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost (variabilni del) in dodatkov. Osnovna plača 

določa status, raven in pričakovane cilje, ki naj jih zaposleni dosega, spremenljivi del pa 

predstavlja predvsem možnost, ne pa že zagotovljeno pravico, in je odvisen od rezultatov 

dela. Gibljivi del plače na osnovi delovne uspešnosti ni del osnovne plače, ampak predstavlja 

njeno nadgradnjo, ki je odraz rezultatov posameznih izvajalcev. Prav tako niso del osnovne 

plače dodatki, povračila stroškov in drugi prejemki, ki tudi nadgradijo osnovno plačo 

(Plaznik, 2002: 287). V slovenskih podjetjih še vedno prevladuje osnovno plačilo po času. V 

tujini je vse bolj v veljavi plača po učinku, z relativno visokim variabilnim delom. To je 

pokazala tudi raziskava Kako nagrajujemo v Slovenskih podjetjih in organizacijah: pri nas 

prevladuje največ 20 odstotkov variabilnega dela plačila, odvisnega od osebne uspešnosti, 

medtem ko je v tujini oziroma v Evropi v nekaterih podjetjih 80 odstotkov odvisnih od 

delovne uspešnosti (Brečko, 2005: 73). Plača se običajno nanaša na zaposlenega, čeprav pri 

njenem določanju igra vlogo tudi delovno mesto (področje), na katerem dela (zahtevnost 

dela). Največjo vlogo pri določanju višine plače pa igrajo tržne razmere, ponudba in 

povpraševanje po določeni delovni sili (Černetič, 1997; Merkač Skok, 2005). 

Vsekakor pa velja poudariti, da plačilo za delo vedno deluje kot higienik in ne kot motivator. 

Tako plača lahko zgolj preprečuje nezadovoljstvo posameznika in ga odvrne od razmišljanja o 

drugi službi, nikakor pa ni odločilen dejavnik zadovoljstva zaposlenih. Ljudi ženejo drugi 

motivi, da delajo dobro, zavzeto in bolje od drugih. Dolgo je namreč veljalo mnenje, da je 

denar - plača edini materialni motivacijski dejavnik, vendar pa aktualne raziskave kažejo, da 

kar precejšen del zaposlenih vidi boljše motivatorje v nedenarnih bonitetah oziroma nagradah. 

Tako Zupanova (2009: 561) navaja, da že ustna pohvala delavca spodbuja k boljšemu delu. 

Želja po priznanju je tisto, kar človeka motivira in spodbuja k velikim dejanjem, in pohvala 

mu daje občutek pomembnosti ter potrditev, da je na pravi poti (Zupančič, 2005: 53). Prav 

zaradi tega bi moral delodajalec posvetiti več pozornosti dejstvu, da dajejo finančni stimulansi 

pogosto kratkoročne učinke. Lipičnik (1998: 192) pojasnjuje, da sta vrsta in obseg nedenarnih 

nagrad odvisna od kulture in vrednot organizacije, kakovosti managementa, vodenja in 

lastnega dela. Nedenarne nagrade usmerjajo in nagrajujejo razvoj posameznikovih zmožnosti 

in njegovo kariero. 

Plačni sistem morajo delodajalci oblikovati tako, da bo pomenil enega od motivacijskih 

dejavnikov v delovnem okolju. Kljub temu pa številne raziskave kažejo, da sta prav 
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nagrajevanje in priznavanje dosežkov področji, s katerimi so zaposleni v slovenskih podjetjih 

najmanj zadovoljni. Pri tem pogosto ne gre samo za višino plače in drugih denarnih nagrad, 

ampak za njeno sestavo oziroma sistem nagrajevanja. Pri nas so objektivni, merljivi in z 

rezultati povezani kriteriji nagrajevanja redki pri oblikovanju plač zaposlenih. Glavni razlog 

je ta, da mnogi vodje ne znajo postavljati ciljev. Temu primerna so tako tudi merila 

nagrajevanja, zaposleni pa zato nezadovoljni, saj sistem ne prepoznava in spodbuja kakovosti 

njihovega dela. (Merkač Skok, 2005: 203-204). 

Sistem plač in nagrajevanja mora biti usklajen s poslovno strategijo podjetja in posebej s 

kadrovsko strategijo in aktivnostmi njenega izvajanja (Černetič, 1997: 87). Tako je zaželeno, 

da vsako podjetje na podlagi veljavnih predpisov in svojih ciljev oblikuje svojo strukturo plač, 

kot kaže primer na sliki 4.1. 

 

Slika 4.1: Struktura plač v podjetju 
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Vir: Lipičnik (1998: 208). 

 

Vsak del plače v njeni strukturi ima za podjetje določen pomen oziroma deluje kot 

svojevrstno orodje (Lipičnik, 1998). To orodje pa prispeva k večjemu zadovoljstvu 

zaposlenih. Temeljni namen oblikovanja plačilne strukture je zagotoviti pravično in trdno 

podlago za motiviranje in nagrajevanje zaposlenih. Ustrezna plačilna struktura lahko tudi zelo 

pripomore k doseganju ciljev podjetja (Treven, 1998: 227). 
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4.2 Varnost zaposlitve 

Stalnost zaposlitve pomeni zaposlenemu materialno varnost in določen položaj v družbi. 

Relativno varna in kontinuirana zaposlitev je danes možna le ob stalnem prilagajanju 

novostim v stroki. Izobraževanje ni le možnost, ampak je tudi pogoj za ohranjanje zaposlitve. 

Z vidika kakovosti delovnega življenja se varnost zaposlitve v dinamičnem svetu povezuje z 

izzivom vsebine dela. Potrebe organizacije po človeškem dejavniku in individualna 

pričakovanja delavcev se združujeta v karieri posameznika. Pomembnost varnosti zaposlitve s 

starostjo zaposlenih narašča in je manj pomembna pri zaposlenih z višjo stopnjo izobrazbe, ki 

imajo več možnosti izbire delovnega mesta in so lažje zaposljivi (Kavar Vidmar, 1995: 210-

215). Vendar Mihaličeva (2008: 74) opozarja na nepredvidljive spremembe na trgu dela, ko je 

z določeno srednješolsko izobrazbo bistveno enostavneje dobiti zaposlitev kot pa z 

univerzitetno izobrazbo. 

V sedanjih pogojih poslovanja, ki jih zaznamujejo velika negotovost in neprestane 

spremembe, se varnost zaposlitve vse bolj zmanjšuje oziroma postaja labilnejša. Podjetja 

probleme doseganja konkurenčnosti rešujejo z zniževanjem stroškov na račun zmanjševanja 

števila zaposlenih (Zupan, 1999: 6). Zaposleni bodo zadovoljnejši in bodo manj obremenjeno 

opravljali svoje delo, če ne bodo imeli občutka, da lahko kadarkoli izgubijo zaposlitev. 

Seveda pa je določena stopnja zdrave skrbi za lastno delovno mesto nujna, in sicer zato, da se 

pri delu dovolj potrudimo, da smo dovolj prizadevni in odgovorni (Mihalič, 2008: 74). 

V uspešnih podjetjih, ki zaposlenim kljub negotovosti in konkurenčnim pritiskom 

zagotavljajo varnost zaposlitve, so prisotni naslednji pozitivni učinki (Zupan, 1999: 6): 

- večja pripravljenost zaposlenih, da pridobivajo nova znanja, 

- več predlogov za izboljšave, ker zaposleni vedo, da s tem ne ogrožajo svojih delovnih 

mest, 

- večjo pozornost posvečajo izbiri čim boljših novih sodelavcev, 

- zaposleni si bolj prizadevajo za dolgoročno uspešnost. 

Kljub naštetim prednostim je danes vprašljivo, ali lahko organizacije resnično zagotavljajo 

varnost zaposlitve vsem svojim zaposlenim ali pa morajo poiskati alternativne rešitve. 

 

4.3 Izobraževanje 

Izobraževanje je za današnjo organizacijo nuja, za organizacijo prihodnosti pa je tudi vrednota 

in del njene kulture. Razvite družbe danes že prehajajo v t.i. družbo znanja, kjer je na prvem 

mestu intelektualni kapital ali znanje (Merkač Skok, 2005: 167). Znanje je ključni dejavnik 

razvoja in ga lahko opredelimo kot razumevanje in obvladovanje posameznih informacij in 



 32 

procesov (Možina, 2009: 471). Poudarek ni več pretežno na teoretičnem znanju, ampak bolj 

na uporabnem, na procesih prenosa znanja in sposobnostih njegove uporabe(Kopač in Trbanc, 

2004: 206). 

Vlaganje v človeške vire v sodobnih družbah predstavlja konkurenčno prednost in postaja 

najzanesljivejša in najbolj varna naložba z vidika posameznikov, organizacij in družbe 

(Kopač in Trbanc, 2004: 203). Razvoj zaposlenih lahko obravnavamo kot posebno področje 

managementa človeških virov, ki vključuje: učenje (dolgoročna sprememba v vedenju, ki se 

pojavi kot posledica izkušenj in prakse); izobraževanje (pridobivanje znanja, razvijanje 

vrednot in inteligence); razvoj (izboljšanje in uresničevanje sposobnosti in zmožnosti 

posameznika na podlagi učenja in izkušenj); usposabljanje (načrtovana in sistematična 

sprememba vedenja, do katere pride na podlagi spremljanja učnih primerov) (Merkač Skok, 

2005: 167). Če predpostavimo, da se zaposleni izobražujejo predvsem na lastno željo in lastno 

pobudo, zaradi zadovoljevanja svojih notranjih potreb, pa gre pri usposabljanju za to, da 

skušamo zagotoviti boljše in uspešnejše izvajanje konkretnega dela. Možina (2009: 511) 

pojasnjuje, da so učenje, izobraževanje in usposabljanje tri različne dejavnosti, ki so med 

seboj povezane, imajo pa tudi svoje značilnosti, po katerih se razlikujejo. Tako je 

usposabljanje ožji in podrejeni pojem izobraževanju, izobraževanje pa je ožji pojem kot 

učenje (Možina, 2009: 484).  

Mihaličeva (2006: 190) izobraževanje definira kot sistematičen in načrten proces razvijanja in 

pridobivanja tako splošnih, kot strokovnih in tudi znanstvenih znanj, sposobnosti, veščin, 

navad in drugih kompetenc posameznega zaposlenega. Pri tem pa poudarja, da je sodobno 

izobraževanje zaposlenih zaznamovano z vseživljenjskim učenjem, permanentnim 

izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem. Koncept vseživljenjskega učenja izhaja 

iz ugotovitve, da v sodobnih dinamičnih družbah znanje hitro zastareva in učenje oziroma 

izobraževanje ne more biti več le pojav, vezan na določeno obdobje rednega šolanja 

(dosežena stopnja izobrazbe), ampak postaja vseživljenjski proces, ki se odvija v različnih 

oblikah, na različne načine in skozi različne situacije (Kopač in Trbanc, 2004: 206). Z 

vseživljenjskim učenjem razvija posameznik, zanj osebno in za njegovo delovno ter družbeno 

poslanstvo, pomembne vidike in lastnosti osebnosti. S stalnim učenjem se človek razvija v 

odprto, multikulturno in dialoško bitje, ki obvladuje in razvija različne kulturne pismenosti, z 

emocionalno vrednostjo (Bahun in Rojc, 2006: 80). Učenje je torej vseživljenjski proces, ki je 

enako pomemben v vseh obdobjih človekovega življenja (Možina, 2009: 475). Trevnova 

(1998: 93) učenje definira kot proces, s katerim se organizacija prilagaja okolju. Učenje torej 
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ni le pridobivanje znanja, spretnosti in navad, ampak pomeni stalno spreminjanje 

posameznika pod vplivom interakcije z okoljem (Možina, 2009: 475). 

Sodobno izobraževanje v organizacijah je postalo bolj načrtno, sistematično in bolj ciljno ter 

praktično usmerjeno (Mihalič, 2006: 188). Bahun in Rojc (2006: 79) pa pri tem opozarjata, da 

izobraževanje samo še ne pomeni osvajanje znanja, ampak zgolj povečuje verjetnost 

uspešnega razvoja pravega znanja in pričakovanih oblik vedenja. Zato menita, da je vprašljivo 

enostavno sklepanje, da so podjetja, ki množično ter intenzivno izobražujejo zaposlene, že 

zgolj zato uspešnejša. Novo znanje, kot rezultat učenja je učinkovito le pod pogojem, ko si 

posameznik želi in hoče nekaj naučiti in ko hoče razviti novo znanje. 

Da je področje vlaganja v razvoj kadrov izredno pomembno za organizacijo kaže tudi 

nedavna ocena, da v ZDA organizacije porabijo okrog šestdeset milijard dolarjev letno za 

notranje programe usposabljanja, treningov in izobraževanja (Merkač Skok, 2005: 168). 

 

Učenje v organizaciji postaja nujnost (Možina, 2009: 485). Bistvo učeče se organizacije je v 

tem, da se vzpostavi povezava med posameznikom in organizacijo, med učenjem 

posameznika in učenjem organizacije (Merkač Skok, 2005: 167). Učeča se organizacija je 

organizacija, ki je sposobna ustvarjati, pridobivati in prenašati znanje in spreminjati vedenje 

tako, da odseva novo znanje in razumevanje stvari ali pojavov (Treven, 1998: 86). Če torej 

hoče organizacija takšne zaposlene, ki so se sposobni odzvati na spremembe, jim mora 

zagotoviti redno učenje ter najboljšo uporabo, obnavljanje in dopolnjevanje znanja (Možina, 

2009: 485). Učečo se organizacijo soustvarjajo različni dejavniki oziroma predpostavke. Med 

njimi so v ospredju zlasti: učenje, ki ustvarja novo znanje, skupinsko sodelovanje, 

raziskovanje samega sebe, interes za povečevanje in rast osebne vrednosti. Učeče se podjetje 

naj bi torej posameznika spodbujalo k tistim vedenjskim oblikam, ki prispevajo k stalnemu 

povečevanju njegove osebne vrednosti (Bahun in Rojc, 2006: 77). 

Sklenemo lahko, da izobraževanje in usposabljanje zaposlenih pomeni dolgotrajno, načrtno in 

sistematično pridobivanje novih znanj, spretnosti in navad, ki jih človek potrebuje na 

delovnem mestu. Razvoj znanosti in tehnologije je ključni dejavnik, ki nas sili k nenehnemu 

izobraževanju in usposabljanju. Vseživljenjsko izobraževanje postaja človekova pravica, 

obveznost ter sestavni del dela in življenja. Samo delavci, ki se nenehno izobražujejo, so 

lahko kos novim zahtevam tržišča (Ivanuša Bezjak, 2006: 75). Ravno družba znanja pa je 

tista, ki gradi na neprestanem izboljševanju izobrazbene strukture prebivalstva, na dvigu 

učinkovitosti izobraževanja in izboljšanju kakovosti pridobljenega znanja (Bahun in Rojc, 

2006: 61). 
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Različne raziskave (Kopač in Trbanc, 2006: 228) kažejo, da slovenska podjetja namenjajo 

(primerjalno gledano) premajhen delež sredstev za izobraževanje in usposabljanje svojih 

zaposlenih. Poslužujejo se predvsem tistih metod usposabljanja in razvoja ključnih kadrov, ki 

delujejo post festum, in so torej namenjene »gašenju požarov« ter ne omogočajo razvojne 

dimenzije, ki postaja nujni element uspešnega prilagajanja organizacij vse hitrejšim 

spremembam globalnega okolja. Avtorici menita, da bi morali menedžerji slovenskih 

organizacij namenjati več sredstev za izobraževanje in usposabljanje in to predvsem za 

razvojno naravnane programe izobraževanja in usposabljanja, ki bodo zaposlenim in 

organizacijam kot celoti omogočili uspešno preživetje v globalnem okolju. 

 

4.4 Napredovanje 

Med pomembne dejavnike motiviranosti za delo spada možnost napredovanja. Zavedanje o 

možnosti napredovanja povzroča zadovoljstvo in zaposlene dejansko spodbuja k boljšemu 

delu. 

Danes je v ospredju človek s svojim znanjem in sposobnostmi, kar ima zelo velik vpliv tako 

na kakovost življenja posameznika kot na konkurenčnost podjetij. V gospodarsko razvitem 

svetu je možnost napredovanja med pomembnejšimi motivacijskimi dejavniki pri zaposlenih. 

Zmotno je mnenje, da je samo plača lahko dober motivacijski dejavnik. Pomembni so tudi 

nematerialni motivacijski elementi, kot so: pohvala, priznanje, upoštevanje podanih predlogov 

in podobno. Vsi ti dejavniki v končnem seštevku vplivajo na uspešnost podjetja, ki z 

napredovanjem svojih zaposlenih napreduje primerjalno z ostalimi konkurenti na trgu. V 

dinamičnem poslovnem svetu ne šteje več obremenjenost s klasičnimi sistemi, ki so predvsem 

povezani s številom let izkušenj in stopnjo izobrazbe. V ospredje prihaja individualnost in 

napredovanje mora biti prilagojeno vsakemu posamezniku (Karan, 2007). Predvsem mora 

sistem napredovanja zaposlene motivirati za njihov strokovni, delovni in osebnostni razvoj 

(Florjančič in Jereb, 1998: 59). 

V splošnem ločimo vertikalno in horizontalno napredovanje. Horizontalno napredovanje je 

praviloma povezano z večjo zahtevnostjo dela. Običajno je pogojeno z ustrezno strokovno 

izobrazbo, dodatnimi funkcionalnimi znanji, pridobljenimi delovnimi izkušnjami in podobno 

(Florjančič in Jereb, 1998: 59). Posameznik dobi večji obseg odgovornosti in pristojnosti, 

zahtevnejše naloge, večje plačilo, višji naziv, boljše delovne pogoje in sredstva, večji obseg 

bonitet in podobno (Mihalič, 2006: 242). Vertikalno napredovanje pa je vezano na napredek 

po hierarhični lestvici organizacije navzgor (Mihalič, 2006: 243). Temelji na strokovni 

usposobljenosti za zahtevnejše vodstveno delovno mesto in zahteva menedžerska znanja 
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skladno z organizacijsko strukturo oziroma vodstveno hierarhijo. Pri tem se posamezniku 

spremenita plača in status. Stopenj vertikalnega napredovanja je toliko, kolikor je nivojev 

vodenja v podjetju (Karan, 2007).  

Florjančič in Jereb (1998: 60) naštevata lastnosti, ki naj bi jih imel dober sistem 

napredovanja: 

- biti mora javen, odprt, pregleden in prilagodljiv, poznan, učinkovit z vidika potreb po 

razvoju kadrov in sprejet s strani zaposlenih; 

- vsebovati mora vnaprej znana merila napredovanja ter zahteve, ki so povezane z 

izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem; 

- vsako napredovanje mora biti povezano s povečano zahtevnostjo dela, ki ga 

posameznik opravlja (razširitev, obogatitev dela, povečana odgovornost); 

- napredovanje mora temeljiti na oceni dotedanje delovne uspešnosti posameznika in na 

oceni njegovih potencialnih razvojnih možnosti; 

- sistem napredovanja mora biti povezan in podprt z ustreznim sistemom nagrajevanja. 

 

Sistem napredovanja mora biti prilagodljiv spremembam na trgu dela. Gre za proces, s 

katerim podjetje usklajuje ravnovesje med posameznikovimi zaposlitvenimi cilji, 

sposobnostmi in kadrovskimi potrebami podjetja. Takšno načrtovanje zagotavlja kontinuiteto 

dela in doseganje zastavljenih ciljev podjetja. Zato napredovanje ne sme biti samoumevno, 

ampak mora pomeniti spodbudo zaposlenim, da so še boljši. Sicer lahko iz podjetja odide 

nekdo, ki je sposoben, zaradi nekoga, ki to ni. Uspešnost zaposlenih je potrebno ugotavljati v 

določenih časovnih intervalih. Prepogosto ocenjevanje je neracionalno in povzroča nenehne 

razprave o delovni uspešnosti in o plačah. Druga skrajnost pa so predolga časovna obdobja, ki 

zmanjšujejo učinkovitost celotnega sistema zaradi zmanjšanja motivacije zaposlenih (Karan, 

2007). Posamezniki, ki so pri delu uspešni in pogosto dobro ocenjeni, lahko v urejeni 

organizaciji računajo s tem, da je njihova uspešnost eden izmed kriterijev, ko se bo presojala 

možnost horizontalnega ali vertikalnega napredovanja. Spremljanje in ocenjevanje delavcev 

je hkrati kriterij za napredovanje. Ocenjevanje delovne uspešnosti je del sistema motivacije 

zaposlenih v organizaciji. Za utemeljitev napredovanja se uporabijo ocene delovne uspešnosti 

posameznika med letom. Izvajati se morajo tudi usmeritveni razgovori oziroma t. i. letni 

osebni razgovori o delu med posameznikom in nadrejenim. Če pride do predloga za 

napredovanje, se ugotovitve tega razgovora zabeležijo (Merkač Skok, 2005: 207). 

Zaposleni morajo imeti tako pravico kot dolžnost, da izpopolnjujejo strokovno znanje in svojo 

usposobljenost v delovnem okolju. Nujnost nadgradnje znanja kot delovne obveznosti vodi k 
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razvoju in napredovanju, tako s strokovnega kot z osebnostnega vidika posameznika, kar 

posledično vpliva na dolgoročni razvoj podjetja (Karan, 2007).  

 

4.5 Samostojnost pri delu 

K zadovoljstvu zaposlenih pomembno vpliva občutek avtonomije pri delu (to seveda ne 

pomeni, da zaposleni ne rabijo jasnih smernic) (Musek Lešnik, 2007: 55). Visoka stopnja 

samostojnosti pri delu pomeni, da so posamezniki sposobni samostojno izvesti delo ali nalogo 

in tudi samostojno delovati v organizaciji. Torej, da so se sposobni sami odločati, vendar da 

se kljub temu o pomembnejših odločitvah posvetujejo z vodjo, da ga pravočasno informirajo 

o odločitvah in da jih vodja spodbuja, spremlja in jim nudi potrebno pomoč. Mihaličeva 

(2008: 23) meni, da se s samostojnostjo posameznika pri delu bolje razvijajo njegove 

sposobnosti in druge kompetence. Tudi Svetlik (1998: 157) meni, da so samostojni delavci 

bolj odgovorni in dobijo občutek priznanja in samospoštovanja. Nesamostojni delavci so 

apatični in ne dosegajo želenih delovnih rezultatov. 

 

4.6 Vsebina/narava dela 

Vsakdo ima svoj svet sposobnosti, znanj in hotenj, ki jih želi uresničiti. Vprašanje je, kakšno 

naj bo delo, kjer bo lahko razvil svoje sposobnosti in jih uporabil v smeri delovnih rezultatov. 

Če je delo sestavljeno, dovolj zahtevno, potem je primerno za razvoj določenih sposobnosti. 

Seveda je potrebno sposobnosti razviti do take mere, da jih lahko uporabimo in dosežemo 

želene rezultate. To nam omogoči načrtno izobraževanje, usposabljanje (trening), ki ga mora 

omogočiti organizacija. Če so take prilike dane, tj. da je omogočeno vsakomur, ki to želi, da 

svoje sposobnosti preizkusi in da si pridobi ustrezno delo, potem ni težav. Seveda pa je veliko 

tudi takih, ki čakajo na delo, ne iščejo svojih zmožnosti, niti jih preizkušajo. Takšnim moramo 

pomagati, odkriti njihove potencialne sposobnosti in jih usmeriti na ustrezne delovne 

zadolžitve (Možina, 1999: 7-8). Možnost uporabe ter pridobivanja znanja in sposobnosti so 

odvisne od vodij. Od njih je odvisno, kako bodo razdeljevali delo. Ali bodo posamezniki 

dobivali naloge, ki jim pomenijo izziv oziroma so zanje toliko zahtevne, da morajo vsakokrat 

vložiti nekaj dodatnih naporov za njihovo uspešno izvedbo? Ali jih bodo vodje pri tem 

podpirali? Ali bodo vodje skupaj z zaposlenimi odkrivali tudi njihove šibke točke in jih 

odpravljali z dodatnim usposabljanjem? (Možina, 1999: 6). 

Za kakovost delovnega življenja je najbolj odločilno delo samo. Največji izziv vsebine dela je 

veselje ob ustvarjanju. Taylorjeva znanstvena organizacija dela je delavca prikrajšala prav za 
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ustvarjalni element dela (Kavar Vidmar, 1995: 214-215). Za zaposlene je pomembno, da je 

pri delu in nalogah stalno prisoten izziv (v smislu izbire ustreznega znanja, ki pri razrešitvi 

problema daje občutek, da je delavec sam dosegel nekaj pomembnega). Prisotnost izziva 

spodbuja zavzetost, prizadevnost in tudi zdravo tekmovalnost (Mihalič, 2008: 18). Tudi 

Svetlik (1998: 157) poudarja, da delo, ki delavca postavlja pred vedno nove izzive, prispeva k 

razvoju njegovih sposobnosti, k strokovni rasti in k možnostim napredovanja. Stopnja 

prizadevnosti in zavzetosti je namreč močno povezana z uživanjem pri opravljanju dela in 

zadovoljstvom. Prisotnost izziva je ključna tudi za motiviranost. Izostanek izziva vodi v 

pasivno opravljanje dela, nizko stopnjo delovne in umske aktivnosti, premajhno pozornost pri 

opravljanju del, indiferentnost do dela in v nezadovoljstvo pri delu. Vzporedno pa je za 

ohranjanje izziva potrebno poskrbeti, da delo ne postane monotono. Biti mora torej dovolj 

sprememb, zlasti v različnih delih in nalogah, v primeru enakih in dokaj ponavljajočih se del 

in nalog, pa je potrebno implementirati spremembe vsaj v načine dela, delovne pogoje in 

okolje (Mihalič, 2008: 18). Monotonost je lahko vzrok za nastanek stresa. Običajno se pojavi, 

kadar so človekove sposobnosti večje od zahtev, ki mu jih nalaga delo. To je kompleksen 

občutek dolgočasja in zasičenosti zaradi enoličnega dela. Delovni proces se razbije na niz 

ločenih in enostavnih delovnih operacij, ki se stalno pojavljajo in dušijo delavčevo 

iniciativnost ter ustvarjalnost (Popovič in Zajc, 2002: 73). Čustvena reakcija na takšna dela je 

apatija, dolgočasje in znižana raven motivacije. Podobno poudarja tudi Svetlik (1998: 157), da 

enolično oziroma monotono delo delavca dolgočasi, dolgočasje utruja, utrujenost pa je vir 

napak. Z raznolikostjo dela lahko zmanjšamo število napak in povečamo zadovoljstvo 

delavcev. Za povečanje raznolikosti dela in s tem zmanjšanje monotonije lahko v organizaciji 

uvedejo kroženje med delovnimi nalogami oziroma delovnimi mesti (job rotation). Gre za to, 

da delavci zamenjujejo svoje delovne naloge, ki so si po zahtevnosti podobne. Delavci tako 

postanejo prilagodljivejši, naučijo pa se tudi opravljati raznovrstne naloge, kar je še posebej 

ugodno ob izostankih zaradi bolezni in dopustih (Svetlik, 2009: 355). 

Da bo zaposlenim delo predstavljajo izziv, je potrebno poskrbeti še s tem, da bo pri delu 

mogoče napredovati. To pomeni, da bo zaposlenemu omogočeno, da dela vedno bolj 

kakovostno, z manj napakami, pa tudi lažje in hitreje. Slednje se zagotovi tako, da se 

napredek zaposlenega pri delu spremlja in nagrajuje. Izziv pri delu pa se intenzivno razvija 

tudi s tem, da zaposleni občasno opravljajo dela in naloge, ki so celo nad njihovimi 

pričakovanji, željami in cilji (Mihalič, 2008: 18). 

Pri tem pa je potrebno poudariti, da je še kako pomembno, da zaposleni niso preobremenjeni z 

delom in nalogami, saj v tem primeru prihaja do t.i. samodejnega oziroma mehanskega 
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opravljanja del in nalog, ob katerem ne razmišljajo kaj sploh delajo, še manj pa, kako bi to 

lahko boljše, učinkoviteje ali lažje naredili (Mihalič, 2008: 43). Kot opozarja Trevnova (1998: 

135) preveč nalog, ki jih je težko opraviti in zbujajo občutek nezadovoljstva v zaposlenem, 

lahko vpliva na zmanjšanje njegove učinkovitosti in uspešnosti. 

Delo nam vsekakor nudi možnost za zadovoljevanje naših temeljnih potreb za življenje. Delo 

daje zaposlenemu možnost za socialne kontakte s sodelavci in s tem občutek pripadnosti 

delovni skupini in širšemu kolektivu. Daje mu priložnost za uveljavljanje in priznanje, za 

sproščanje ustvarjalnega potenciala in s tem za razvoj lastne osebnosti. Te zadnje potrebe, ki z 

zadovoljitvijo osnovnih postajajo vse bolj pomembne, pa zahtevajo ustrezno organizacijo 

dela, ki omogoča, da zaposleni lahko poseže po možnostih za zadovoljevanje višjih potreb. 

Bogatejša vsebina dela, svobodnejša izbira dela in delovnega časa, večje sodelovanje v 

organizaciji, so osnova takšnih možnosti (Možina, 1999: 5). 

 

4.7 Delovne razmere 

Pri delovnih razmerah gre za izpostavljenost delavcev različnim okoliščinam, ki izhajajo iz 

delovnega okolja; kot so hrup, kemikalije in strupi, nenormalna drža telesa, raznovrstna 

sevanja, stresi in podobno. Na podlagi analiziranja delovnih razmer je mogoče organizirati 

usposabljanje za varno delo in sprejeti druge varnostne ukrepe, ki zmanjšujejo število nesreč 

in obolenj ter povečujejo storilnost (Svetlik in Kohont, 2009: 200). Hrup, vročina, hlapi, dim 

in podobne neprijetnosti so dolgo veljali za nujne spremljevalce dela v industriji. Posledica 

tega fatalističnega pristopa je bila, da so delavci s kolektivnimi pogodbami dosegli razna 

nadomestila za težke delovne razmere (Kavar Vidmar, 1995: 211). 

Ustrezno delovno okolje in prostor sta zelo pomembna, da se zaposleni dobro počutijo na 

delovnem mestu, da so zadovoljni, produktivni in uspešni (Mihalič, 2008: 62). Gre predvsem 

za fizikalne in klimatske pogoje delovnega okolja (Lipičnik, 1996: 118).  

Idealnih delovnih pogojev v vsakdanji praksi ni enostavno zagotoviti, vendar si morajo 

podjetja prizadevati, da se jim čimbolj približajo. Za vzpostavitev spodbudnega in varnega 

delovnega okolja, bi morala organizacija predvsem: 

- poskrbeti za ustrezno temperaturo delovnih prostorov, 

- primerno osvetlitev prostorov in delovnih mest, 

- vzdrževanje čistoče zraka (ustrezna vlažnost delovnih prostorov), 

- zaščito pred prekomernim hrupom, ropotom in drugimi vibracijami, 

- zagotoviti delovne prostore, ki bodo v skladu z varnostnimi zahtevami, 

- redno vzdrževanje delovnih strojev in naprav, 
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- oprema prostorov s potrebnimi varnostnimi pripomočki, 

- uporabo kvalitetnih monitorjev, 

- ustrezni delovni pripomočki in 

- drugi tovrstni ukrepi za prijetnejše in varnejše razmere pri delu (Lipičnik, 1996; 

Mihalič, 2008). 

V sodobnih organizacijah so, v okviru t.i. poklicnih bolezni, najpogostejše okvare vida zaradi 

dela z računalniki, okvare hrbtenice, zaradi pretežno sedečega dela, kronična utrujenost, 

zaradi prevelike fizične in psihične izčrpanosti, številne psihične motnje zaradi dolgotrajnih 

izpostavljenosti prevelikemu stresu, stanja izgorelosti zaradi kronične utrujenosti in 

nezadovoljstva pri delu (Mihalič, 2008: 88). 

 

4.8 Delovni čas 

Delovni čas je čas, ki ga ima delavec na voljo, da opravi delovne naloge. Dolžina delovnega 

časa je v posameznih obdobjih in družbah odvisna od družbenoekonomskih odnosov, od 

razvitosti proizvodnih sil, od razvitosti socialne zakonodaje v posameznih družbah. Če se bi 

današnji osem urni delovni čas zaposlenih še skrajšal, ne bo več vprašanje, kako izkoristiti 

delovni čas, ampak kako preživeti prosti čas. Delovni čas je lahko tog ali spremenljiv 

(variabilen). Toga oblika je značilnost industrijskega načina proizvodnje. Ta oblika delovnega 

časa sicer olajšuje nadzor nad prisotnostjo, vendar pa povzroča mnoge organizacijske težave v 

podjetju in v družbi (organiziranje prevozov na delo in iz dela, prometne konice). Nekatere 

vrste proizvodnje in tehnologije celo zahtevajo neprestano prisotnost delavcev (železnice, 

elektrarne, rafinerije) in s tem toge oblike delovnega časa. Te oblike sicer omogočajo 

večizmensko delo, vendar se posledično delovna sredstva hitreje amortizirajo kot pri 

enoizmenskem delu, ki je najpogostejša oblika variabilnega delovnega časa. Toga oblika 

delovnega časa je vezana tudi na zmanjšano humanizacijo dela in neupoštevanje zasebnih 

življenjskih razmer, kar se odraža v rezultatih dela (Lipičnik, 1996: 141-143). 

H kakovosti dela lahko precej prispevajo različne razporeditve delovnega časa, kot sta gibljiv 

delovni čas in krajši delovni teden. Gibljivi oziroma spremenljivi delovni čas omogoča 

delavcem izbiro začetka in konca delovnega dne, obsega dela v dnevu in podobno ob 

določenem številu delovnih ur na mesec (Svetlik, 2009: 359). Med različnimi možnostmi 

gibljivega delovnega časa Singer (1990: 93) navaja naslednje: 

- Delavci sami izberejo začetek in konec delovnega časa, kar pa morajo nato vsi 

upoštevati. To velja na primer za delavce, katerih delo je povezano in morajo začeti 

delati hkrati. 
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- Omogočen je drseči čas, pri katerem delavci lahko vsak dan izbirajo začetek in konec 

dela, vendar morajo delati dnevno določeno število ur. 

- Delavci izbirajo začetek in konec dela ter tudi dnevni obseg dela po dogovoru s 

predpostavljenim. 

- Delavci delajo poljubno število ur dnevno. 

- Delavci lahko del dela opravijo tudi zunaj delovnega mesta (doma). 

Gibljivi delovni čas ima vrsto prednosti. Izboljša se razmerje med časom, ko delavci delajo, in 

časom, za katerega so plačani. Zmanjša se odsotnost z dela. Poveča se storilnost dela (delavci 

prej odhajajo domov, ko je dela manj, in dalj časa delajo, ko je dela več). Gibljivi čas prispeva 

h kakovosti življenja delavcev, saj olajša usklajevanje med dejavnostmi v delovnem in 

zasebnem življenju. Glavne težave, ki govorijo proti gibljivemu delovnemu času, so: odpor 

vodilnih, težave z registracijo prisotnosti in povezani tehnološki procesi (Svetlik, 2009: 359). 

Krajši delovni teden omogoča zaposlenim, da ob isti tedenski delovni obveznosti delajo manj 

dni v tednu po več ur. Storilnost dela se poveča, ker se delo manjkrat začne in konča. Vendar 

pa so zaposleni bolj izpostavljeni stresu in utrujenosti (Svetlik, 1998: 162). 

Na kakovost delovnega življenja močno vpliva razporeditev delovnega časa v teku dneva, 

tedna (izmensko in nočno delo) ter v daljših časovnih obdobij (sezonsko delo). Kljub 

ugotovljenemu škodljivemu vplivu nočnega dela na zdravje delavcev, se pojavlja vedno večji 

pritisk za uvajanje takega dela. Delodajalci zatrjujejo, da je od nočnega dela odvisna njihova 

konkurenčnost na trgu. Ker je izmensko, posebej nočno delo, bolje plačano, so ga pripravljeni 

sprejeti mnogi delavci (Kavar Vidmar, 1995: 210). 

Delovni čas je v osnovi čas prisotnosti delavca na delovnem mestu oziroma v podjetju. Le v 

idealnem primeru je to v celoti tudi čas, ko delavec resnično dela. Zaradi različnih 

obremenitev in različnih osebnih nagnjenj je praviloma dejanski čas dela nekoliko krajši od 

delovnega časa. Različne ureditve delovnega časa skušajo doseči, da bi bili ti dve kategoriji 

časa čim bolj enaki in s tem izgube čim manjše. Tehnični pogoji dela, zmogljivosti, zahteve 

delovne sile in splošni družbeni odnosi določajo vsakokratno ureditev delovnega časa. 

Temeljni cilj urejanja delovnega časa je čim večji delovni učinek na eni strani in čim večja 

humanizacija dela ter boljše počutje delavcev na drugi strani. Med tema, včasih 

nasprotujočima, včasih istosmernima zahtevama teče dejansko urejanje delovnega časa. 

Svoboda odločanja o lastnem delu je eden od najpomembnejših elementov humanizacije dela. 

Smotrna razporeditev delovnega časa lahko zadovolji obe zahtevi (Kaltnekar, 1979: 37-38). 
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4.9 Pripadnost zaposlenih 

O pripadnosti podjetju govorimo, kadar zaposleni verjamejo v cilje podjetja in jih sprejemajo 

za svoje, delajo za skupno dobrobit in želijo ostati v podjetju (Musek Lešnik, 2007: 51). Če 

hoče biti posameznik uspešen v organizaciji, mora biti njegov sistem vrednot združljiv s 

sistemom vrednot te organizacije. Oba si morata biti dovolj blizu, da omogočata sožitje med 

posameznikom in njegovo organizacijo (Drucker, 2001: 170).  

Pripadnost zaposlenih je multidimenzionalni konstrukt, ki je opredeljen zlasti z identifikacijo 

s poslanstvom organizacije in delovne etike kot njunih dveh temeljnih elementov (Varona v 

Mihalič, 2006: 270). Lojalnost zaposlenih se tesno prepleta s pripadnostjo, med njima gre za 

minimalne razlike. Posledično se pripadnost in lojalnost vedno obravnavata skupaj in tudi, če 

uporabimo le izraz pripadnost, je zraven pojmovana še lojalnost. Pripadnost in lojalnost 

zaposlenega je izražen občutek posameznika, da pripada organizaciji in svojemu timu, da želi 

pomagati sodelavcem v organizaciji, da podpira svojega vodjo, da ravna v skladu z delovno 

etiko in profesionalnostjo, da ob krizah ne zapusti organizacije, da mu je v čast opravljati 

svoje delo, da širi dobro ime o organizaciji in podobno. Poznamo več vrst pripadnosti: timu 

ali skupini, delu, vodji, karieri in organizaciji. Najpomembnejša je pripadnost organizaciji, da 

bi jo uresničili, mora organizacija poskrbeti za zadovoljstvo zaposlenih, saj je lahko le 

zadovoljen zaposleni lojalen in pripaden (Mihalič, 2008: 7). 

Visoka stopnja pripadnosti in lojalnosti zaposlenih se največkrat kaže v tistih organizacijskih 

sistemih, ki temeljijo na nehierarhičnem komuniciranju, izraziti participaciji in 

demokratičnem vodenju (Mihalič, 2006: 270). 

Pripadnost podjetju ima lahko tri osnovne izvore: 

- vdanost; vključevanje v podjetje zaradi specifičnih nagrad (koristnost), 

- istovetenje (identificiranje); vključevanje v podjetje na podlagi želje po občutku 

sprejetosti, 

- ponotranjenje; vključevanje v podjetje zaradi skladnosti med osebnimi in 

organizacijskimi vrednotami. 

Pravo pripadnost označuje istovetenje in ponotranjena vključenost zaposlenih v podjetje. 

Visok občutek pripadnosti je povezan z zaupanjem, sprejemanjem ciljev in vrednot podjetja, 

zato ga spremlja pripravljenost zaposlenih, da se trudijo za podjetje in si prizadevajo ostati 

njegov člen. Prava pripadnost podjetju je zadnje čase vse bolj ogrožena zaradi večje 

»mobilnosti« zaposlenih, vse bolj izobraženih in neodvisnih zaposlenih, ki se vse manj 

navezujejo na podjetja in vse bolj selijo od enega do drugega najboljšega plačnika. Tako 

paradoksalno ne trpi samo njihova predanost in zvestoba, ampak tudi zadovoljstvo. Takšen 
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odnos ne omogoča uresničevanja globljega smisla pri delu, ki se lahko zgodi v trajnejšem 

odnosu, podkrepljenem z občutkom vrednot in zaupanja v skupno poslanstvo in vizijo (Musek 

Lešnik, 2007: 51). 

Pripadnost zaposlenih je težje doseči kot njihovo zadovoljstvo pri delu. Eden glavnih 

razlogov je ta, da je interes za doseganje zadovoljstva dvostranski, medtem ko si za 

pripadnost organizacije večinoma prizadeva le delodajalec. Pripadnost se razvije bolj ali manj 

sama po sebi na osnovi zadovoljstva (lahko pa da se sploh ne razvije), zato ni potrebno 

zaposlene neposredno spodbujati k pripadnosti, da ne bi povzročili ravno nasprotnih učinkov. 

V praksi se pogosto dogaja, da delodajalec pričakuje oziroma zahteva od svojih zaposlenih, da 

so lojalni, pri tem pa ne poskrbi za njihovo zadovoljstvo pri delu. Tovrstni poskusi pridobitve 

pripadnosti in lojalnosti so vedno neuspešni, saj se zadovoljstva zaposlenih pri tem ne da 

preskočiti. Če bo organizacija delovala v smeri doseganja zadovoljstva zaposlenih, lahko torej 

le upa, da ji bodo zaposleni tudi pripadni (Mihalič, 2008: 6-7). 

 

4.10 Ugled dela 

Podjetja vedno težje pritegnejo ustrezne sodelavce, še posebno tiste z visoko specializiranimi 

znanji in visoko ceno. Raziskave kažejo, da se kandidati raje odločajo za podjetja, katera 

štejejo za ugledna. Pogosto gre celo do skrajnosti, ko bi kandidati raje sprejeli nižjo plačo v 

podjetju, ki ga štejejo za ugledno, kot obratno. Ugledna podjetja lahko torej pritegnejo 

kakovostnejše kandidate, marsikdaj pa jih lahko dobijo celo brez napornega iskanja, saj jim 

ustrezni kandidati sami posredujejo svoje ponudbe. Ugled je močno povezan tudi z ustreznim 

upravljanjem kadrov, saj vedno več podatkov dokazuje, da podjetja, ki v svoje zaposlene 

vlagajo več, tudi poslujejo nadpovprečno dobro. Resničen ugled organizacije pa je pomembno 

določen v soigri z drugimi dejavniki kot so subjektivna zaznava učinkovitosti vodenja 

organizacije, ocena možnosti za osebni in karierni razvoj v organizaciji, ocena možnosti 

usklajevanja zasebnega in profesionalnega življenja zaposlenih. Z izpolnjevanjem danih 

obljub in vlaganjem v zaposlene je lažje ustvariti in dolgoročno zadržati status ugledne 

organizacije. Za motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, ki bi s svojim entuziazmom v sredo 

organizacije privabili mnogo drugih vrhunskih kadrov, je poleg konkurenčnega plačila treba 

ponuditi še marsikaj več (Lešnik in Prah, 2008). 

Zaposleni, ki mu je čast opravljati svoje delo, zasedati svoje delovno mesto oziroma sploh 

delati za določenega delodajalca, ima zelo pozitivne občutke do dela, delovnega mesta 

oziroma organizacije. Posameznik bo občutil čast in ugled, če bodo delo, ki ga opravlja, in 

delovno mesto ali organizacija, po njegovem mišljenju tega tudi vredni. Občutek ugleda pri 
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zaposlenih je mogoče pričakovati v primerih, da delajo v organizaciji, ki je uspešna, ugledna v 

javnosti, mednarodno uveljavljena, da je njihovo delo ali delovno mesto ugledno, 

perspektivno in spoštovano (Mihalič, 2008: 67). 

 

4.11 Odnosi s sodelavci 

Podjetja danes vse bolj temeljijo na zaupanju, zato je medsebojno razumevanje še kako 

pomembno. Vsak posameznik, ne glede na to, ali je zaposlen v podjetju, zunanji svetovalec 

ali dobavitelj, je dolžan prevzeti odgovornost za odnose z ljudmi, s katerimi dela, z ljudmi, od 

katerih je odvisen, ter z ljudmi, ki so odvisni od njega (Drucker, 2001: 179). Medsebojni 

odnosi so temelj uspešnega posameznika, delovnega kolektiva in podjetja (Popovič in Zajc, 

2002: 101-104). 

Na lestvici prioritet na delovnem mestu ter ključnih pogojev za zadovoljstvo posameznika, so 

za večino zaposlenih sam kolektiv oziroma ožji ali širši sodelavci zelo visoko postavljeni. 

Pomen kolektiva je pri zaposlenih pogosto večji kot pa pomen plače, zanimivega dela, 

možnost napredovanja in podobno. Tako so na eni strani slabi medsebojni odnosi s sodelavci 

zelo pogost vzrok za odhod posameznika iz organizacije, in to kljub temu, da ima na primer 

dobre razvojne možnosti, delo, ki ga veseli, visoko plačo in podobno. Na drugi strani pa so 

ravno dobri medsebojni odnosi s sodelavci tisti, ki nekoliko odtehtajo slabe delovne pogoje ali 

nizko plačo (Mihalič, 2008: 63). Musek Lešnik (2007: 53) poudarja, da zaposleni, ki 

pozitivno zaznavajo svoje odnose s sodelavci, čutijo večjo pripadnost podjetju.  

Dobri medsebojni odnosi so temelj skupinskega dela in so izredno pomembni za uspeh pri 

poklicnem delu, pa tudi zasebno. Delavec, ki svoje delo opravlja nezainteresirano, navadno 

pri delu stagnira, poleg tega pa okrog sebe ustvarja »ledeno« ozračje, v katerem se nihče ne 

počuti prijetno. Povsem drugače je, če delavec opravlja svoje delo z voljo in optimizmom, ki 

se prenašata tudi na druge v delovnem okolju. Pomembno je tudi medsebojno sodelovanje, ki 

pomeni pripravljenost posameznikov, zlasti izkušenejših delavcev, da s svojim znanjem in 

informacijami pomagajo mlajšim in neizkušenim (Popovič in Zajc, 2002: 101-102). 

 

Dobri medsebojni odnosi nastajajo ob primernem oblikovanju delovnih skupin, spremljanju 

dogajanja med sodelavci in razreševanju napetosti, ki nastajajo med njimi. To so sposobni le 

vodje, ki so usmerjeni k ljudem, vodje, ki se vsak dan posvečajo zaposlenim, njihovim 

težavam in dosežkom in ne le tehničnim vprašanjem dela (Svetlik, 2009: 344). 

Ljudje smo različni in se različno odzivamo na pojave okoli nas. Če nam je nekaj všeč, če si 

nekaj želimo, bomo željo, interes tudi želeli uresničiti. Pri tem pa je lahko naš interes v 
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nasprotju z interesi naših sodelavcev in neskladje interesov lahko pripelje do konflikta. 

Konflikti so eno od področij medčloveških in medosebnih odnosov, do katerih slej ali prej 

pride v vsakem delovnem okolju. Ni okolja brez konfliktov. Raziskave kažejo, da imajo 

konflikti lahko številne pozitivne učinke. Rešitev konflikta pomeni spremembo, torej je 

konflikt v bistvu izvor sprememb in zato odpravlja stopicanje na mestu, saj odpira možnosti 

za nova spoznanja in za razvoj. Konflikti so dejansko priložnost za spremembo; lahko so 

priložnost za rast organizacije in za razvoj posameznikov (Brejc, 2004: 84-86). Popolno 

pomanjkanje nasprotnih stališč v odnosu je prej znamenje odtujenosti, nezainteresiranosti in 

apatije kot pa uspešnosti razmerja (Popovič in Zajc, 2002: 103). 

 

4.12 Odnosi med vodstvom in podrejenimi 

Uspešno poslovanje podjetja temelji na sodelovanju vodilnih z zaposlenimi, saj lahko le 

skupaj dosegajo boljše poslovne rezultate (Popovič in Zajc, 2002: 102). Zato je pomembno, 

da zaposleni v podjetju najdejo svoj smisel in uspejo zadovoljiti svoje potrebe in želje ter 

uveljaviti svoje interese. V podjetjih morajo pozornost nameniti oblikovanju celovitih 

zaposlitvenih odnosov, ki ne morejo biti zgolj transakcijski (princip menjave med 

delodajalcem in delojemalcem). Razvijati morajo relacijske odnose, ki temeljijo na dolgoročni 

povezanosti med podjetjem in zaposlenimi (Zupan, 1999: 5). 

Pravega vodjo, ki ima vlogo prvega med enakimi, se na prvi pogled niti ne opazi. Bolj ga 

prepoznamo v vlogi tistega, ki navdušuje, podpira, zaupa v svoj tim, spodbuja in verjame v 

vsakega posameznika posebej in v tim kot celoto. Zaposleni ne le da mu sledijo, temveč gredo 

skupaj z njim naprej kot eden (Mihalič, 2008: 60). Poglavitna lastnost vodje naj bi bila 

strokovnost, odgovornost in poznavanje dela svojih delavcev. Če zna nadrejeni organizirati 

delo, ga uspešno voditi, komunicirati in informirati svoje delavce, je njegov vpliv na 

zaposlene lahko le pozitiven. Če pa želi poleg tega imeti še dobre delavce in dobro opravljeno 

delo, mora uspešnega delavca in njegovo delo tudi primerno nagraditi, vsekakor pa zaposlene 

motivirati za delo (Popovič in Zajc, 2002: 104-105).  

Med zaposlenimi in vodjo mora biti sklenjeno t.i. partnerstvo za uspeh. Vodja in zaposleni ne 

nastopajo kot nasprotniki, temveč kot zavezniki, ki imajo skupni interes in cilj, ki ga želijo 

doseči. Tovrstno sodelovanje namreč sproža zadovoljstvo in omogoča skupni uspeh pri delu. 

Naslednji korak je, da določimo in tudi začnemo izvajati zakon skupne odgovornosti za uspeh 

in neuspeh. V praksi se žal pogosto dogaja, da ob kolektivnih uspehih želi vodstvo samo 

prevzeti vse zasluge, na drugi strani želijo zaposleni prevzeti vse zasluge, ob neuspehih pa 

zaposleni krivijo vodstvo in vodstvo krivi zaposlene. Zavedati se je potrebno, da je 
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odgovornost za uspeh ali neuspeh vedno kolektivna, zaposleni in vodja pa jo morajo prevzeti 

skupaj. V primeru skupnih uspehov mora biti nagrajevanje kolektivno, v primeru skupnih 

neuspehov pa se je potrebno kolektivno soočiti s posledicami. Vodja naj poskrbi tudi za to, da 

bodo vsi zaposleni med seboj enako obremenjeni z deli in nalogami, izobraževanji, zahtevami 

in podobno. Le tako bosta na koncu obremenjenost in prispevek k rezultatu enako 

porazdeljena in le zato tudi sprejeta kot skupna. V praksi se namreč pogosto dogaja, da se 

posamezniku, ki v istem času naredi več kot drugi, nato delegira še več dela, prav tako se tudi 

dogaja, da najboljše projekte dobijo tisti, ki jih vodja preferira. Pomembno je tudi, da v 

organizaciji veljajo enaka pravila za vse. To pomeni, če ima kateri od zaposlenih določen 

privilegij ali pravico, jo morajo imeti tudi vsi ostali in če ima kdo izmed zaposlenih določeno 

prepoved, jo morajo imeti tudi vsi ostali. Pri tem se vsa pravila sprejemajo skupno in z 

doseženim konsenzom ter veljajo enako za vse. Le v primeru, če ne bomo delali nobenih 

razlik, bodo posamezniki med seboj enaki in le tako bodo imeli vsi resnično enake možnosti 

za razvoj. Le tisti vodja, ki ne dela razlik med zaposlenimi in vsem ponudi enake možnosti za 

uspeh, je dober vodja v očeh vseh zaposlenih. Tisti vodja, ki dela razlike, pa je dober vodja le 

v očeh nekaterih posameznikov in še to morda (Mihalič, 2008: 22-24). Edine razlike lahko 

ustvarjajo zaposleni sami, in sicer zgolj glede na razvite sposobnosti, izkazana znanja in vse 

druge kompetence, stopnjo prizadevnosti pri delu, solidarnost s sodelavci, pripravljenost za 

učenje in podobno (Mihalič, 2008: 58). 

Priporočljivo in zaželeno bi bilo, da bi imel nadrejeni ali vodja skupine delavcev redne 

neformalne sestanke, na katerih bi se s sodelavci sproščeno pogovoril o načrtovanju dela in o 

prednostnih nalogah, obenem pa bi jih seznanil s pričakovanji in cilji organizacije (Popovič in 

Zajc, 2002: 102). Sestanki nam dajejo široke možnosti vključevanja slehernega zaposlenega 

in s tem možnost, da vsak posameznik svobodno in neposredno izraža svoje mnenje, misli in 

predloge za rešitev določenega problema. S tem ko ima zaposleni možnost izražanja in 

primerjanja svojih stališč, vpliva na druge in nase, saj se tako vsi izpopolnjujejo in razširjajo 

svoje znanje. Za delo modernih organizacij so sestanki kot oblika komuniciranja nezamenljiva 

oblika dela in osnovno orodje za skupno ustvarjanje in prenašanje čim bolj celovitih 

informacij (Florjančič et all, 2004: 194). 

Vodja naj bi tudi vzpodbujal in načrtno razvijal timsko in skupinsko delo ter mu dajal 

prednost pred individualnim delom. V tem okviru naj bi sistematično razvijal načela dela v 

timu, kot so kompetenčnost članov tima, nehierarhično komuniciranje med člani tima, 

inovativnost, visoka samoinciativnost vseh članov tima ter zavest vseh članov o odgovornosti 

vsakega posameznika za končni uspeh tima. Vzpodbujanje timskega dela v organizaciji zelo 
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hitro pokaže na neprimerno višjo stopnjo uspešnosti in učinkovitosti kot v primeru sumiranja 

dosežkov posameznih individualnih načinov dela. Timsko delo ugodno vpliva tudi na 

zmanjšanje absentizma in na večje zadovoljstvo zaposlenih, nenazadnje pa na veliko višjo 

stopnjo generiranja dodane vrednosti (Mihalič, 2006: 247). 

V vsakem odnosu se prej ali slej pojavijo razhajanja in konflikti. Odnosi med vodstvom in 

delavci niso imuni nanje. Kako jih bodo zaposleni doživeli, kako bodo vplivali na njihovo 

vedenje, je odvisno od narave in vsebine konfliktov, osebnostnih dejavnikov in zmožnosti 

podjetja za reševanje problemov (Musek Lešnik, 2007: 56). Sklenemo lahko, da je partnerstvo 

med zaposlenimi in menedžmentom možno izboljševati samo ob opuščanju preživele 

miselnosti in vrednot, torej z globalizacijo vodenja. Ni pomembno, kje posluješ, temveč kako 

– voditi z vzorom ter upoštevati čustveno inteligenco zaposlenih ob nenehnem usklajevanju 

podjetniških ciljev, ob strogi finančni in časovni disciplini (Gorišek, 2000: 6). 

 

4.13 Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem 

Problematika usklajevanje dela in ostalih področij življenja je prišla v organizacijah v 

ospredje z legalizacijo enakih možnosti žensk na trgu delovne sile in se kasneje okrepila z 

družini naklonjenimi politikami (Černigoj Sadar in Vladimirov, 2004: 259). Usklajevanje dela 

in drugih področij življenja pomeni prožnost, pridobivanje in vzpostavljanje smiselnega 

ravnotežja med časom in različnimi oblikami investicij (vložkov) na tak način, da lahko 

opravimo svoje delo učinkovito, obenem pa imamo dovolj časa za druge pomembne stvari v 

življenju, kot so družina, skupnost, hobiji, učenje in različne dejavnosti v prostem času 

(Černigoj Sadar in Lewis, 2002: 58). Kako uspešni bomo v prehajanju iz enega področja 

življenja na drugega in v povezovanju le teh, je odvisno od naših osebnostnih karakteristik, 

kot so zaupanje vase, sposobnosti oblikovanja življenjskih ciljev, različnih kariernih poti in 

njihovega uresničevanja, sposobnosti in interesa za učenje novega, številnih veščin ter 

dostopa do ustreznih informacij (Černigoj Sadar in Vladimirov, 2004: 260). 

Podjetja in druge organizacije lahko delujejo v smeri zmanjševanja neravnotežja med delom 

in življenjem s tem, da v svoje poslovanje vpeljejo družini prijazne programe, ki zaposlenim 

pomagajo uravnotežiti delo in zasebno življenje. Družini prijazni programi so tudi del politike 

družini prijaznih podjetij, ki ta naziv prejmejo ob izpolnjenih točno določenih pogojih v 

omejenem časovnem obdobju. Razne politike za vzpostavljanje ravnotežja med delovnim in 

zasebnim, posebej družinskim življenjem, postajajo v podjetjih vse bolj pomembne in 

razširjene, hkrati pa ima to ravnotežje tudi določeno posledico pri samem dojemanju življenja, 

saj izvira predvsem iz nošenja odgovornosti za obe strani, tako za delo kot za družinsko 
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življenje. Z raznimi ukrepi in politikami k boljšemu ravnotežju med delom in življenjem 

pripomorejo tako država kot podjetja. Država s svojo zakonsko podlago zaposlenim omogoča 

koriščenje določenih pravic in izpolnjevanje obveznosti, ki se nanašajo na področje delovnega 

razmerja in zavarovanja v primeru starševstva. Vse bolj se iz teh politik uveljavlja polovični 

delovni čas, porodniška in plačan očetovski dopust. Podjetja sama pa so začela uvajati razne 

druge ukrepe iz naslova družini prijaznih politik in se tako v boju s konkurenco vedno bolj 

zavzemajo za naziv »družini prijazno podjetje«. Podjetja svojim zaposlenim največkrat 

omogočajo pravico do tako imenovanega otroškega časovnega bonusa oziroma do dodatnega 

prostega dne za spremljanje otroka v vrtec ali šolo. Nekatera podjetja v primeru bolezni 

otroka zaposlenim omogočajo do tri ure opravičenega izostanka z dela, spet druga omogočajo 

podaljšan očetovski dopust, fleksibilen delovni čas, delo od doma ali celo interni vrtec 

(Kukovič, 2008: 22-23).  

Politike in prakse v organizacijah, ki prispevajo k usklajevanju delovnega in zasebnega 

življenja, lahko razvrstimo v štiri skupine (Černigoj Sadar in Vladimirov, 2004: 264): 

1. Uvajanje različnih oblik dela, kot so: prožni delovni čas, krajši delovni čas, delitev 

delovnega mesta, delo na domu, delo na daljavo. Navedene oblike dela predstavljajo 

eno izmed najbolj pomembnih strategij za usklajevanje različnih področij življenja, saj 

lahko pomagajo tako delodajalcem pri doseganju poslovnih ciljev kot zaposlenim pri 

obvladovanju odgovornosti, ki jih imajo zunaj področja plačanega dela. 

2. Ugodnosti za zaposlene, ki skrbijo za druge. Gre za pisne in ustne informacije o 

možnih pomočeh, neposredne finančne oblike pomoči, različne podpore za razvoj 

ustrezne infrastrukture tako v organizaciji kot v skupnosti. 

3. Dodatni dopusti poleg zakonsko določenih, na primer: dopust za nego, možnost 

prekinitve zaposlitve za določeno časovno obdobje, študijski dopust. 

4. Neposredne vzpodbude za organizacijske politike usklajevanja dela in ostalih področij 

življenja so: družini prijazna formalna organizacijska politika, politika enakih 

možnosti ter usposabljanje vodilnih za razumevanje značilnosti različnih življenjskih 

obdobij in za upravljanje odnosov na različnih nivojih. 

Uspeh uvajanja politik uravnoteženega življenja je odvisen od sposobnosti učenja, 

sodelovanja in pripravljenosti organizacije sprejeti spremembe ter korporativne socialne 

odgovornosti. Svetlik (2009: 373-374) meni, da bodo predvsem zaostrene razmere pri 

pridobivanju zaposlenih in njihovem ohranjanju v delovnih organizacijah narekovale, da se bo 

MČV bolj poglobljeno loteval vprašanja razmerja med delovnim in zasebnim življenjem 

zaposlenih. Če naj bi določene delavce sploh pridobili in če naj bi ti podjetjem nudili svoje 
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najustvarjalnejše moči, bo treba poskrbeti, da bodo manj obremenjeni s svojimi zasebnimi 

problemi. 

 

5. EMPIRIČNI DEL 

5.1 Merjenje zadovoljstva zaposlenih 

Vprašanje »kako čimbolj optimalno izkoristiti obstoječi človeški potencial v podjetju?«, je 

postalo eno ključnih vprašanj sodobnega managmenta. Da bo vodstvo lahko odgovorilo na to 

vprašanje, mora imeti razvita sodobna managerska orodja za merjenje zadovoljstva 

zaposlenih. 

Sistematični, stalni program preučevanja zadovoljstva zaposlenih pri delu je pomemben del 

strategije človeških virov iz naslednjih razlogov: 

- omogoča ocenjevati razvoj v časovnem smislu, 

- zagotavlja sredstva za ocenjevanje vpliva sprememb v politiki (npr. uvedba novega 

sistema nagrajevanja zaposlenih) ali pri kadrih (npr. določitev novega direktorja) na 

vedenje zaposlenih, 

- če so uporabljeni obrazci in lestvice za preučevanje zadovoljstva zaposlenih pri delu 

standardizirani, se lahko po teh merilih podjetje primerja z drugimi v enaki panogi 

(Treven, 1998: 134). 

 

Merjenje zadovoljstva zaposlenih so v svoj koncept ravnanja s človeškimi viri vpeljale tudi 

številne slovenske organizacije. Pri tem si prizadevajo, da bi na osnovi rezultatov meritev 

sprejele določene ukrepe, s katerimi bi vplivale na zadovoljstvo zaposlenih in s tem izboljšale 

ekonomsko uspešnost podjetja. Zavedanje vodstva podjetij o medsebojni povezanosti 

zadovoljstva zaposlenih in rasti motivacije za delo je zelo pomembno, saj postavljanje v 

ospredje le ekonomske uspešnosti ne more zagotavljati stabilnega razvoja podjetja. Vodstva 

podjetij se pri tem srečujejo z dilemo, ali bodo na podlagi rezultatov merjenja zadovoljstva 

zaposlenih sprejeti ukrepi in povečano zadovoljstvo zaposlenih, vplivalo tudi na sorazmerno 

povečanje delovne učinkovitosti. Navadno sledijo orientaciji, da bo s povečanjem 

zadovoljstva zaposlenih dosežena večja motivacija za delo in nasprotno (Premerl, 2008).  

Najpogostejša pristopa pri merjenju zadovoljstva zaposlenih sta: anketni vprašalnik 

(kvantitativna metoda) in (pol)strukturirani intervju (kvalitativna metoda). Obe imata svoje 

prednosti in pomanjkljivosti. 

Anketni vprašalnik je omejen na vnaprej določena vprašanja, kar lahko v nekaterih primerih 

omejuje izražanje mnenj zaposlenih. Pri vprašalniku tudi ne moremo preverjati, ali je oseba 
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vprašanje pravilno razumela. Pozitivni vidiki uporabe anketnega vprašalnika pri merjenju 

zadovoljstva zaposlenih v podjetjih so: hitra in elegantna izvedba (sploh pri uporabi spletnega 

anketiranja), relativna anonimnost podatkov, obdelava podatkov temelji na statistikah, 

ugotovitve iz vzorca lahko generaliziramo in posplošimo. V stroki velja, da lahko s pomočjo 

kvantitativne metode raziskovanja pojav pojasnimo. 

Pri (pol)strukturiranih intervjujih z zaposlenimi v podjetju se srečujemo s subjektivnostjo 

interpretacije odgovorov in težje primerljivimi podatki. Omejujoča sta tudi zapletenost in 

časovna potratnost izvedbe. Pozitivni vidiki uporabe intervjujev pri merjenju zadovoljstva 

zaposlenih so: osebni odnos med izvajanjem raziskave, možnost postavljanja podvprašanj, 

možnost pojasnjevanja odgovorov. Analiza podatkov ne daje posplošitev, temveč poglobljene 

rezultate raziskave. V stroki velja, da lahko s pomočjo kvalitativne metode raziskovanja pojav 

razumemo (FluidSurveys). 

V nekaterih slovenskih podjetjih, kjer se zavedajo pomena zadovoljstva zaposlenih merijo 

zadovoljstvo zaposlenih preko najbolj obsežnega projekta SiOK (slovenska organizacijska 

klima), ki poteka že od leta 2001. Vodilna ideja projekta je primerjalno raziskovanje 

organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih z namenom večjega zavedanja o njunem 

pomenu in pomenu ustreznih metod za njun razvoj. Temeljni principi delovanja so: 

primerljivost, periodičnost in kvantitativnost. Na začetku je v projektu sodelovalo 26 podjetij 

do leta 2008 pa že 98 podjetij (Biro Praxis). 

 

Kvantitativno raziskavo izvajajo z vprašalnikom na reprezentativnem vzorcu, pri nekaterih 

podjetjih pa kar na celotni populaciji. Vprašalnik meri enajst vidikov oziroma dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih, in sicer zadovoljstvo zaposlenih s sodelavci, s stalnostjo zaposlitve, z 

delovnim časom, s samim delom, z neposredno nadrejenim, z možnostmi za izobraževanje, z 

delovnimi pogoji (oprema, prostori), s statusom v organizaciji, z vodstvom organizacije, z 

možnostmi napredovanja in s plačo (Biro Praxis). 

Ocenjevalna lestvica je Likertova lestvica z vrednostjo odgovorov od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni »zelo nezadovoljen« in 5 »zelo zadovoljen« (Premerl, 2008). 

Največja težava merjenja zadovoljstva je, da se podjetja prevečkrat zanesejo na površne 

»instantne« podatke, ad-hoc zbrane z različnimi anketami in vprašalniki. Slabi podatki 

velikokrat naredijo več škode kot koristi, predvsem pa usmerjajo energijo podjetja k napačnim 

rešitvam napačnih problemov (Musek Lešnik, 2007: 38). Zaradi njih lahko podjetje 

zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo zaposlenih pripisuje napačnim vzrokom in se zato tudi 

napačno loteva povečevanja zadovoljstva. 
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Poleg anket in vprašalnikov, ki merijo zadovoljstvo zaposlenih in jih izvajajo podjetja sama je 

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij izvedel Mednarodno 

raziskavo Stališča o delu: Slovensko javno mnenje 2005/1, izvedeno na reprezentativnem 

slovenskem vzorcu (polnoletne osebe). Ker analiziramo celovito zadovoljstvo zaposlenih na 

delovnem mestu ter dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo z delom, smo se odločili uporabiti 

slednjo. 

 

5.2 Načrt obdelave podatkov 

Raziskovanje smo pričeli s študijo teoretičnih izhodišč, pridobljenih iz domače in tuje 

strokovne literature, ki se nanašajo na zadovoljstvo zaposlenih. Na podlagi teoretičnih 

izhodišč so bile oblikovane hipoteze pri katerih so bile v analitičnem delu naloge preverjene 

predvidene povezave med dejavniki oziroma spremenljivkami. V empiričnem delu naloge 

smo informacije pridobljene s sekundarno analizo podatkov obdelali s programskim paketom 

SPSS. Sledila je analiza podatkov in testiranje hipotez. 

Osnovne faze reševanja raziskovalnega problema z SPSS-om so zajemale: 

- pridobitev ter priprava podatkov (raziskav), ki smo jih analizirali, 

- pregled podatkov in prilagoditve načinu dela ter raziskovalnemu problemu, 

- izbira enot, spremenljivk in metod za rešitev posameznih nalog (delov raziskovalnega 

problema), 

- pregled, interpretiranje in izpis rezultatov, 

- zaključek – rešitev raziskovalnega problema. 

 

V okviru predstavljenih faz smo analizirali raziskavo SJM051 - Slovensko javno mnenje 

2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu, ki jo je izvedel Center za raziskovanje javnega 

mnenja in množičnih komunikacij (Malnar et all, 2005). Podatki so se zbirali od 17. 03. 2005 

do 25. 04. 2005. Populacijo so sestavljale osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v 

Republiki Sloveniji. Velikost vzorca je bila 1002 enot (enota za analizo: posameznik). Izbor 

enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni 

okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela 

na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Raziskava 

vsebuje 388 spremenljivk. 

Za primerjavo stopnje zadovoljstva zaposlenih v Sloveniji nasproti evropskim državam, smo 

v analizo vključili Evropsko raziskavo o delovnih razmerah ter s podprogramom Means 

ugotovili, kje se po delovnem zadovoljstvu trenutno nahajamo v slovenskem prostoru. V 
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omenjeni raziskavi je sodelovalo 29.680 delavcev iz 31 držav (vseh držav članic EU-27 ter 

Turčije, Hrvaške, Norveške in Švice). V času raziskave je bilo v teh državah zaposlenih okoli 

235 milijonov ljudi (Eurofound, 2005). 

Vzorec, uporabljen v evropski raziskavi o delovnih razmerah, je reprezentativni vzorec 

zaposlenih oseb v času trajanja terenskega dela v vsaki obravnavani državi. Ankete so bile 

izvedene v obliki osebnih intervjujev na domovih anketirancev v času od 17. septembra do 

30. novembra 2005. Velikost vzorca v Sloveniji je bila 600 enot (enota za analizo: 

posameznik). Raziskava vsebuje 350 spremenljivk (Eurofound, 2005). 

Iz vprašalnika SJM 2005/1 smo uporabili naslednje spremenljivke in njihove vrednosti: 

a) Demografske podatke: 

- spol (1= moški, 2= ženski), 

- leto rojstva (19___), 

- izobrazba (1-nedokončana osnovna šola, 2-dokončana osnovna šola, 3-nedokončana 

strokovna ali srednja šola, 4-dokončana 2 ali 3- letna strokovna šola, 5-dokončana 4- 

letna srednja šola, 6-nedokončana višja ali visoka šola, 7-dokončana 2- letna višja 

šola, 8-dokončana visoka šola, fakulteta, akademija), 

- status zaposlitve (1-zaposlitev za nedoločen čas, 2-zaposlitev za določen čas, 3-le 

priložnostno honorarno zaposlitev, 4-kaj drugega). 

b) Dejavnike zadovoljstva: 

- varnost zaposlitve, primerni osebni dohodki, možnosti napredovanja in strokovnega 

razvoja, samostojnost pri delu, narava dela, ugled dela, pripadnost organizaciji 

(lestvica odgovorov je bila od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni v celoti se strinjam, 2-

strinjam se, 3-niti strinjam, niti ne strinjam, 4-ne strinjam se, 5-sploh se ne strinjam), 

pogoji dela na delovnem mestu, ravnotežje med delovnim in družinskim oziroma 

zasebnim življenjem zaposlenih (lestvica odgovorov je bila od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni vedno, 2-pogosto, 3-včasih, 4-komaj-kdaj, 5-nikoli), odnosi s sodelavci, 

odnosi med nadrejenimi (vodstvom) in podrejenimi (lestvica odgovorov je bila od 1 

do 5, pri čemer 1 pomeni zelo dobri, 2-precej dobri, 3-niti dobri, niti slabi, 4-precej 

slabi, 5-zelo slabi), 

- zadovoljstvo z zaposlitvijo (lestvica odgovorov je bila od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni 

popolnoma zadovoljen, 2-zelo zadovoljen, 3-precej zadovoljen, 4-niti zadovoljen, niti 

nezadovoljen, 5-precej nezadovoljen, 6-zelo nezadovoljen, 7-popolnoma 

nezadovoljen). 
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Priprava podatkov za statistično analizo je obsegala: 

- pri obdelavi podatkov smo izločili manjkajoče vrednosti, 

- ker nam letnica rojstva ni dala ustreznih podatkov za našo obdelavo, smo iz nje 

izračunali starost anketirancev s pomočjo stavka Compute ter nato s stavkom Recode 

rekodirali vrednosti spremenljivke starost v različne starostne skupine (do 30 let, od 

31 do 40 let, 41 let in več)7. Navedeno nam je omogočilo, da smo za analizo 

povezanosti dejavnikov zadovoljstva kot tudi celovitega zadovoljstva glede na starost 

uporabili analizo variance, 

- obstoječe vrednosti neodvisne spremenljivke izobrazba so bile za našo analizo 

neuporabne ker jih je bilo preveč, njihova razporeditev pa neenakomerna. Z 

združitvijo8 nekaterih vrednosti spremenljivke nismo izgubili veliko informacij, 

pridobili pa smo kakovostnejšo spremenljivko. Tako smo združili vrednosti od 1 do 3 

(=1 osnovna šola ali manj), od 4 do 6 (=2 srednja šola) in vrednosti od 7 do 8 (=3 višja 

šola in več). Omenjena združitev posameznih vrednosti spremenljivke je bila potrebna 

ne samo zaradi preglednosti in primerljivosti podatkov, temveč nam je omogočila, da 

smo za analizo povezanosti dejavnikov zadovoljstva kot tudi celovitega zadovoljstva s 

stopnjo izobrazbe lahko uporabili metodo analizo variance. Z analizo variance smo 

preverili značilnost razlik med povprečji na populaciji v več (treh) skupinah, 

- pri spremenljivki status zaposlitve smo upoštevali samo vrednosti 1-zaposlitev za 

nedoločen čas in 2-zaposlitev za določen čas. Za prikaz porazdelitve dejavnikov 

zadovoljstva kot tudi celovitega zadovoljstva glede na status zaposlitve smo namreč 

uporabili t-test, s katerim lahko preverjamo značilnost razlik med povprečji le v dveh 

skupinah. 

Iz vprašalnika za četrto evropsko raziskavo o delovnih pogojih smo uporabili spremenljivko 

zadovoljstvo z zaposlitvijo glede na posamezno državo (štiri stopenjska lestvica). Za prikaz 

                                                 
7

 
8 Vrednosti neodvisne spremenljivke izobrazba smo združili (rekodirali) v vsebinsko nove vrednosti (kategorije) 
s stavkom Recode: 
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frekvenčne porazdelitve spremenljivke zadovoljstvo z zaposlitvijo v Sloveniji, smo uporabili 

programski stavek Select if9 (select cases). 

 

5.3 Predstavitev metod analize podatkov 

V magistrski nalogi smo za pomoč pri statistični analizi uporabili program SPSS, ki sodi med 

najbolj razširjene statistične programske pakete v svetu. Namenjen je predvsem statistični 

obdelavi podatkov z osebnimi računalniki (Koprivnik et all, 2006: 5). 

Za obdelavo podatkov smo izvedli univariatne in bivariatne analize s programskim paketom 

SPSS. Univariatne metode so namenjene »predstavitvam« porazdelitev vrednosti posameznih 

spremenljivk. 

 

UNIVARIATNE STATISTIKE (ANALIZA ENE SPREMENLJIVKE) 

Frekvenčna distribucija 

Statistične vrste, ki prikazujejo sestavo populacije po skupinah vrednosti številske 

spremenljivke, to je po razredih, imenujemo frekvenčne distribucije ali frekvenčne 

porazdelitve. Če gledamo vsebinsko, potem frekvenčne porazdelitve prikazujejo porazdelitev 

vrednosti številske spremenljivke med enotami populacije in s tem variiranje vrednosti 

spremenljivke. Z njihovim prikazom dobimo nazorno sliko o tem variiranju. Ker je nasprotje 

variiranja gostitev, dobimo tudi vtis o gostitvi pojava. 

Frekvenčno porazdelitev pripravimo vedno, kadar želimo nazorno prikazati variabilnost 

spremenljivke med enotami populacije, posebej še, kadar je teh enot veliko. Če imamo 

oblikovane razrede za spremenljivko, frekvenčno porazdelitev dobimo z razvrstitvijo enot 

glede na vrednost spremenljivke po razredih. S preštevanjem enot po razredih pridemo do že 

znanih frekvenc. Frekvenca razreda je torej število enot proučevane populacije, ki imajo 

vrednost spremenljivke v mejah razreda (Pfajfar in Arh, 1998: 75 ). 

                                                 
9 
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S pomočjo univariatne metode smo predstavili frekvenčno porazdelitev vrednosti izbranih 

nominalnih spremenljivk (spol, izobrazba, status zaposlitve). V ta namen smo uporabili 

podprogram Frequencies10. 

 

Opisne statistike 

Številske spremenljivke, ki imajo preveliko število vrednosti, ne moremo predstaviti s 

frekvenčno porazdelitvijo, zato jih predstavimo z opisnimi statistikami. Opisne statistike so 

aritmetična sredina, standardna napaka aritmetične sredine, standardni odklon, varianca, 

koeficient asimetričnosti in njegova standardna napaka, koeficient sploščenosti in njegova 

standardna napaka, variacijski razmik, minimum, maksimum, vsota vrednosti spremenljivke 

(Koprivnik et all, 2006: 26-28). 

Koeficienta asimetrije (Skewness) in sploščenosti (Kurtosis) interpretiramo skupaj v paketu. 

Če sta oba na intervalu med -1 in 1, lahko še rečemo, da je spremenljivka približno normalno 

porazdeljena. Spremenljivka je asimetrična v desno, če je koeficient asimetrije pozitiven in 

asimetrična v levo, če je koeficient negativen, oziroma simetrična, če je koeficient 0. Če je 

koeficient sploščenosti negativen, je porazdelitev bolj sploščena, če je pozitiven, je bolj 

koničasta in normalna, če je koeficient 0.  

 

SREDNJE VREDNOSTI: 

Mediana Me ali središčna vrednost ali kratko središčnica je srednja vrednost in je enaka 

vrednosti spremenljivke, ki je na sredini vseh po velikosti razvrščenih vrednosti, zato je 

polovica vrednosti manjših ali enakih, polovica vrednosti pa večjih ali enakih od te srednje 

vrednosti. Mediano lahko računamo za vse spremenljivke, za katere lahko populacijo 

razvrstimo v urejeno vrsto po velikosti vrednosti opazovane spremenljivke (Brvar, 2007: 76). 

 

Modus Mo ali gostiščna vrednost ali tudi gostiščnica je tista srednja vrednost, ki je enaka 

najbolj pogosti vrednosti spremenljivke. Spremenljivka lahko nima najpogostejše vrednosti, 

ima eno najpogostejšo vrednost, lahko pa se tudi gosti okoli več vrednosti. Z drugimi 

besedami: spremenljivka ima lahko enega, več ali pa nima nobenega modusa. Pri frekvenčnih 

porazdelitvah diskretnih spremenljivk je modus enak tisti vrednosti spremenljivke, ki imajo 

največjo frekvenco (Brvar, 2007: 81). 

                                                 
10 Podprogram Frequencies izračuna in oblikuje tabelo frekvenc, strukturnih odstotkov in njihovo kumulativo ter 
izriše razne oblike grafičnih prikazov frekvenčnih porazdelitev. Nominalne in ordinalne spremenljivke 
»predstavimo« s frekvenčnimi tabelami. Uporabimo (podprogram) Frequencies (Koprivnik et all, 2006: 20). 
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Aritmetična sredina ali povprečje (povprečna vrednost) je najbolj pogosto uporabljena 

srednja vrednost. Izračunana je iz vseh vrednosti spremenljivke in jo lahko izračunavamo le 

za številske spremenljivke. Spremenljivke morajo biti po značaju razmernostne ali vsaj 

intervalne, drugače izračunavanje ni smiselno (Pfajfar in Arh, 1998: 112). 

 

MERE VARIABILNOSTI: 

Z merami variabilnosti merimo spremenljivost pojava. Teh je več, vsaka pa na svoj način 

meri variabilnost. Nekatere merijo variabilnost po razponu med posameznimi vrednostmi, 

druge po odklonih posamezne vrednosti od povprečne. Po drugi strani merijo nekatere 

variabilnost v absolutnem smislu, druge relativno variabilnost (Bajt in Štiblar, 2002: 46). 

Variacijski razmik izračunamo tako, da poiščemo razliko med največjo in najmanjšo 

vrednostjo spremenljivke pri enotah populacije. 

Varianca in standardni odklon. Varianca je v statistiki najbolj pogosto uporabljena mera 

razpršenosti. Je povprečje kvadratov odklonov in je izražena v kvadratu enote, kar ni najbolj 

primerno (npr. leta2); zato jo korenimo in dobimo mero razpršenosti, ki jo imenujemo 

standardni odklon. Standardni odklon pove, koliko se v povprečju odklanjajo posamezne 

vrednosti od aritmetične sredine (Brvar, 2007: 108, 109). 

Številske in ordinalne spremenljivke smo predstavili z opisnimi statistikami (minimum, 

maksimum, povprečje, standardni odklon, koeficient sploščenosti in koeficient 

asimetričnosti). Uporabili smo podprogram Descriptives (za spremenljivke: starost 

anketirancev, zadovoljstvo z zaposlitvijo, dejavniki zadovoljstva). 

 

BIVARIATNE ANALIZE  

Bivariante analize so namenjene preučevanju povezanosti med dvema spremenljivkama. Z 

njimi preučujemo: ali obstaja povezanost na vzorcu, ali na vzorcu razkrito povezanost lahko 

posplošimo na populacijo in kakšna je povezanost (kako spremenljivki vplivata druga na 

drugo in kako močan je vpliv). 

Katero od bivariatnih metod (oziroma katerega od SPSS podprogramov) bomo uporabili za 

preučevanje povezanosti med dvema spremenljivkama, je odvisno od lastnosti spremenljivk, 

predvsem od njunega tipa (glede na mersko lestvico) (Kropivnik et all, 2006: 32). 

 

Pearsonov koeficient korelacije 

Podprogram Correlations omogoča računanje treh različnih koeficientov korelacije. V nalogi 

smo ga uporabili le za računanje Pearsonovih koeficientov korelacije. Pearsonov koeficient 
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korelacije (rxy) je mera linearne povezanosti med dvema vsaj intervalnima normalno 

porazdeljenima spremenljivkama. Definiran je na intervalu od –1 do 1. Vrednost –1 pomeni 

največjo možno linearno obratnosorazmerno povezanost, vrednost 0, da linearne povezanosti 

ni, vrednost +1 največjo možno linearno povezanost. Večja kot je različnost od 0, močnejša je 

linearna povezanost. Nelinearnih povezanosti koeficient ne meri (Kropivnik et all, 2006: 39). 

V vsaki celici tabele imamo tri podatke: Pearsonov koeficient korelacije (Pearson 

Correlation), stopnjo značilnosti (Sig. r) in število enot, upoštevanih v izračunu (N). V pomoč 

pri pregledu korelacijskih tabel so tudi zvezdice, ki označujejo statistično značilne koeficiente 

korelacije (ena zvezdica pomeni, da je povezanost statistično značilna pri stopnji značilnosti 

0.05, dve pa pri 0,01). 

S pomočjo bivariatne metode, podprogramom Correlations smo analizirali povezanost 

številskih spremenljivk ali dobrih ordinalk – povezanost med nekaterimi izbranimi dejavniki 

zadovoljstva zaposlenih. Na ta način smo ugotovili med katerimi dejavniki obstaja 

najmočnejša povezanost, kakšna je smer in moč povezanosti ter ali je povezanost med 

posameznimi dejavniki statistično značilna (ali jo lahko posplošimo na populacijo). 

 

T-test 

Podprogram omogoča preverjanje domnev o povprečnih vrednostih številskih spremenljivk 

na populaciji. Spremenljivke morajo biti normalno porazdeljene. SPSS pozna tri različne vrste 

testov. Ti so: 

- One Sample T Test – za en vzorec, 

- Paired Samples T Test – za odvisna vzorca in 

- Independent Samples T Test – za neodvisna vzorca. V magistrski nalogi smo 

uporabila slednjega. Z njim preverjamo ali je povprečna vrednost iste spremenljivke v 

eni skupini enot različna (oziroma ali večja ali manjša) od povprečne vrednosti v drugi 

skupini enot. 

 

Pri T-testu za neodvisna vzorca ločimo dva načina primerjav med skupinama: 

- če sta varianci v obeh skupinah enaki, 

- če je varianca v eni skupini različna od variance v drugi skupini. 

Rezultati, ki nam omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih se izpišejo posebej za primer, 

če sta varianci v obeh skupinah enaki, in posebej za primer, če nista enaki. Na podlagi 

pregleda rezultatov, primerjav varianc, se moramo odločiti, katera od obeh možnosti je 

pravilna. Tabela (Independent Samples Test) je namreč razdeljena na dva dela; v prvem 
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(Levene's Test for Equality of Variances) preverimo, ali sta varianci v obeh skupinah enaki. 

Na podlagi tega sklepa ugotovimo, katera vrstica je ustrezna za preverjanje domneve o 

enakosti povprečij v drugem delu tabele (t-test for Equality of Means). 

Domnevi glede varianc (tehnični problem): 

Hipoteza H0 (ničelna hipoteza): Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji 

enaki.  

Če H0 zavrnemo, upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances not assumed'. 

Hipoteza H1 (alternativna hipoteza): Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta na 

populaciji različni. 

Če H0 ne moremo zavrniti, upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances assumed'. 

Domnevo preverjamo s F statistiko (in njeno stopnjo značilnosti). Kadar je stopnja značilnosti 

statistike F manjša od 0,05, potem H0 zavrnemo. H0 pa sprejmemo takrat, ko je stopnja 

značilnosti statistike F večja od 0,05. 

 

Domnevi glede povprečij (vsebinski problem): 

Hipoteza H0: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji enaki 

(spremenljivki nista statistično značilno povezani). 

Hipoteza H1: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji različni 

(spremenljivki sta statistično značilno povezani).  

Domnevo preverjamo s t statistiko (in njeno stopnjo značilnosti) (Kropivnik et all, 2006: 47-

50). Če je stopnja značilnosti (sig. t) manjša od 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo in 

sprejmemo alternativno. Če je stopnja značilnosti večja od 0,05, takrat sprejmemo ničelno 

hipotezo. 

 

Analiza variance 

S t-testom za neodvisne spremenljivke preverjamo značilnost razlik med povprečji le v dveh 

skupinah, medtem ko z analizo variance lahko preverjamo značilnost razlik med povprečji na 

populaciji v več skupinah. Analizo variance v SPSS-u naredimo v podprogramu Oneway, ki 

je namenjen za analizo variance enega faktorja. Analizo variance enega faktorja imenujemo 

tudi enosmerna analiza variance. Faktor je spremenljivka s katero enote razdelimo na skupine.  

Faktorji so spremenljivke, merjene z nominalno ali ordinalno lestvico, ki imajo le nekaj 

diskretnih vrednosti. Spremenljivke za katere preučujemo razlike povprečnih vrednosti v 

skupinah, imenujemo odvisne spremenljivke, ki so merjene z intervalnimi ali razmernostnimi 

merskimi lestvicami in morajo biti normalno porazdeljene (tudi v skupinah). 
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Variance v skupinah morajo biti enake ali pa mora biti približno enako število enot v skupinah 

(Kropivnik et all, 2006: 53). 

Domnevi glede varianc (tehnični problem): 

Hipoteza H0: Variance odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji enake.  

Hipoteza H1: V vsaj dveh skupinah varianci odvisne spremenljivke na populaciji nista enaki. 

Domnevo preverjamo z Levenovo statistiko (in njeno stopnjo značilnosti). 

V primeru da predpostavka o homogenosti variance ne drži ali če numerična spremenljivka ni 

normalno porazdeljena, je potrebno uporabiti neparametrničen Kruskal Wallisov test oziroma 

v nasprotnem primeru je potrebno pri interpretaciji jasno označiti, da so rezultati zavajajoči, 

ker predpostavka o homogenosti predpostavk ne drži (Manoilov, 2010:23). 

 

Domnevi glede povprečij v vseh skupinah (vsebinski problem): 

Hipoteza H0: Povprečja odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji enaka 

(spremenljivki nista statistično značilno povezani), 

Hipoteza H1: V vsaj dveh skupinah povprečji odvisne spremenljivke na populaciji nista enaki 

(spremenljivki sta statistično značilno povezani).  

Domnevo preverjamo s F statistiko (in njeno stopnjo značilnosti). Če je stopnja značilnosti 

(sig. F) večja od 0,05 sprejmemo ničelno hipotezo. Če pa je stopnja značilnosti manjša od 

0,05, ničelno hipotezo zavrnemo in sprejmemo alternativno.  

 

Če ugotovimo, da obstaja razlika povprečij v vsaj dveh skupinah, preverimo domnevo glede 

povprečij za vsak par skupin (vsebinski problem): 

Hipoteza H0: Povprečji odvisne spremenljivke sta na populaciji enaki. 

Hipoteza H1: Povprečji odvisne spremenljivke sta na populaciji različni. 

Domnevo preverjamo z Bonferronijevim postopkom (in njegovo stopnjo značilnosti) 

(Kropivnik et all, 2006: 57). Če je stopnja značilnosti večja od 0,05 sprejmemo ničelno 

hipotezo. Če pa je stopnja značilnosti manjša od 0,05, ničelno hipotezo zavrnemo in 

sprejmemo alternativno.  

Za ugotovitev ali se posamezni dejavniki zadovoljstva razlikujejo glede na spol in status 

zaposlitve, smo uporabili podprogram T-test. Za ugotovitev ali se posamezni dejavniki 

zadovoljstva razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe in med različnimi starostnimi skupinami, 

smo uporabili analizo variance – podprogram Oneway. S t- testom in z analizo variance smo 

tako preverili značilnost razlik med povprečji na populaciji. 
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Za ugotovitev, ali se stopnja zadovoljstva zaposlenih (zadovoljstvo z delom kot celoto) 

razlikuje glede na že zgoraj omenjene demografske podatke, smo uporabili podprogram t- test 

(za preverjanje razlik glede na spol in status zaposlitve) ter analizo variance – podprogram 

Oneway (za preverjanje razlik glede na stopnjo izobrazbe in starost). 

 

Means 

Podprogram izračuna nekatere opisne statistike za eno ali več številskih spremenljivk, za vse 

enote v vzorcu in za opredeljene skupine ter podskupine enot v vzorcu. Iz rezultatov lahko 

razberemo, kako se izračunane opisne statistike razlikujejo med posameznimi skupinami in 

podskupinami enot. Tako lahko skupine in podskupine primerjamo med seboj in s celotnim 

vzorcem. Vse ugotovljene podobnosti in razlike veljajo le za konkretne enote analize (ne 

smemo jih posploševati na populacijo). Pri programskem stavku means namreč nimamo 

testov značilnosti (Koprivnik et all, 2006: 43). 

 

5.4 Rezultati obdelave podatkov – univariatna statistika 

Predstavitev frekvenčne distribucije neodvisnih spremenljivk 

 

5.4.1 Neodvisna spremenljivka »Spol« 

Tabela 5.1: Frekvenčna porazdelitev neodvisne spremenljivke »Spol« 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 
Z vprašalnikom SJM 2005/1 je bilo anketiranih 1002 oseb, od tega 458 moških in 544 žensk. 

V odstotkih je to 45,7% moških in 54,3% žensk. 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

5.4.2 Neodvisna spremenljivka »Izobrazba« 

Tabela 5.2: Frekvenčna porazdelitev neodvisne spremenljivke »Izobrazba« 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 
Veljavnih odgovorov na vprašanje je bilo 996 od 1002, kar predstavlja 99,4 % vseh 

anketirancev. Največ anketirancev ima končano srednjo šolo (602 oz. 60,1%), sledijo 

anketiranci, ki imajo končano osnovno šolo ali manj (257 oz. 25,6%) in nadalje anketiranci, ki 

imajo končano višjo šolo in več (137 oz. 13,7%). 

6 (0,6% ) anketirancev ni odgovorilo na to vprašanje (Missing). 

 

5.4.3 Neodvisna spremenljivka »Status zaposlitve« 

Tabela 5.3: Frekvenčna porazdelitev neodvisne spremenljivke »Status zaposlitve« 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli so posebej predstavljene veljavne (Valid) in manjkajoče (Missing) vrednosti. 

Veljavnih odgovorov na vprašanje je bilo 541 od 1002, kar predstavlja 54,0% vseh 

anketirancev. V prvem stolpcu (Frequency) so izračunane absolutne frekvence. Vidimo, da je 

imelo zaposlitev 498 anketirancev; od tega jih je bilo 428 zaposlenih za nedoločen čas, 70 
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anketirancev pa je bilo zaposlenih za določen čas. Priložnostno oziroma honorarno zaposlitev 

je imelo 29 anketirancev. 

V naslednjem stolpcu so izračunane relativne frekvence ali odstotki (Percent), pri čemer so 

upoštevani vsi anketiranci, tudi tisti z manjkajočimi vrednostmi. Tako vidimo, da jih je med 

vsemi anketiranci največ imelo zaposlitev za nedoločen čas, in sicer 42,7%, sledijo 

anketiranci, ki so imeli zaposlitev za določen čas, 7,0%. 2,9% anketiranih pa je imelo le 

priložnostno oziroma honorarno zaposlitev. 

46% (461) anketirancev ni odgovorilo na to vprašanje (Missing). 

V stolpcu Valid Percent so upoštevani samo anketiranci z veljavnimi vrednostmi. Ker imamo 

v datoteki manjkajoče vrednosti se »navadni« in veljavni odstotek razlikujeta. Tako vidimo, 

da je delež anketirancev, ki so odgovorili z veljavnim odgovorom in so imeli zaposlitev za 

nedoločen ali določen čas 92,1%, od tega jih je bilo 79,1% zaposlenih za nedoločen čas, 

12,9% pa za določen čas. Delež anketirancev, ki so odgovorili z veljavnim odgovorom in so 

imeli le priložnostno oziroma honorarno zaposlitev pa je bil 5,4%. 

 

Predstavitev porazdelitve odvisnih spremenljivk (opisne statistike)  

5.4.4 Porazdelitev spremenljivke »Starost« 

Tabela 5.4: Opisne statistike »Starost« 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Na vprašanje so odgovorili vsi anketiranci (1002). Najmlajši anketiranec je star 18 let, 

najstarejši pa 100 let. V povprečju je starost anketirancev 46 let. 

Spremenljivka starost se približuje normalni porazdelitvi, je pa nekoliko asimetrična v desno 

in bolj sploščena.  

 

5.4.5 Porazdelitev spremenljivke »Zadovoljstvo z zaposlitvijo« 

Tabela 5.5: Opisne statistike »Zadovoljstvo z zaposlitvijo« 

 
Vir: SJM 2005/1. 
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Na vprašanje je odgovorilo 510 anketirancev. Distribucija odgovorov je od 1 do 7, pri čemer 1 

pomeni »popolnoma zadovoljen«, 7 pa »popolnoma nezadovoljen«. V datoteki je vsaj en 

anketiranec, ki se je opredelil, da je s svojo zaposlitvijo popolnoma zadovoljen (Minimum) in 

vsaj en anketiranec, ki se je opredelil, da je s svojo zaposlitvijo popolnoma nezadovoljen 

(Maximum). V povprečju so anketiranci precej zadovoljni s svojo zaposlitvijo (Mean=2,93). 

Porazdelitev spremenljivke zadovoljstvo z zaposlitvijo je nekoliko asimetrična v desno in bolj 

koničasta (koeficient asimetrije in koeficient sploščenosti sta pozitivna). 

 

5.4.6 Porazdelitev spremenljivke «Dejavniki zadovoljstva« 

Tabela 5.6: Opisne statistike »Dejavniki zadovoljstva« 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Na vsa vprašanja je odgovorilo 469 anketirancev. Najmanj jih je odgovorilo na vprašanje 

V121B ponosen sem, da delam za svoje podjetje (N= 494), največ pa na vprašanje V110E pri 

svojem delu sem samostojen (N= 507). Distribucija odgovorov je od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni »v celoti se strinjam«, 5 pa »sploh se ne strinjam«. Vidimo, da so anketiranci najbolje 

ocenili samostojnost pri delu (2,02), varnost zaposlitve (2,09), ugled dela (2,10), naravo dela 

(2,13), možnosti za strokovni razvoj (2,21) in pripadnost podjetju (2,24). Najslabše so ocenili 

plačilo za delo (2,75) in možnosti za napredovanje (3,18). Pri slednjih dveh dejavnikih 

zadovoljstva je tudi največja razpršenost odgovorov, in sicer pri vprašanju V110C možnosti 

za napredovanje (1,126) in pri vprašanju V110B plačilo za delo (1,058) – mnenja so tu najbolj 

neenotna. Anketiranci so si najbolj enotni glede ocene naslednjih dejavnikov zadovoljstva: 

narava dela, samostojnost pri delu, pripadnost podjetju (0.922). 

Najbolj normalno se porazdeljuje spremenljivka narava dela (Skewness= 0,950, Kurtosis= 

0,979). Pri slednjem dejavniku zadovoljstva je distribucija odgovorov najbolj asimetrična v 

desno in najbolj koničasta. Najbolj sploščeno porazdelitev spremenljivke lahko vidimo pri 
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vprašanju V110C možnosti za napredovanje (-0,744) in pri vprašanju V110B plačilo za delo 

(-0,695), kar smo ugotovili že z veliko razpršenostjo odgovorov. Hkrati sta bila omenjena 

dejavnika tudi najslabše ocenjena. 

 

Tabela 5.7: Opisne statistike »Dejavniki zadovoljstva: medsebojni odnosi« 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Na oba vprašanja je odgovorilo 479 anketirancev. Odgovor 1 pomeni  »zelo dobri«, odgovor 

5 pa »zelo slabi«. Vidimo lahko, da anketiranci odnose med sodelavci ocenjujejo bolje (1,91) 

kot odnose med vodstvom in zaposlenimi (2,49). Pri slednjih lahko zasledimo tudi večjo 

razpršenost odgovorov (1,037). Porazdelitev navedene spremenljivke je nekoliko asimetrična 

v desno in sploščena. Medtem pa se spremenljivka odnosi med sodelavci približuje normalni 

porazdelitvi, je asimetrična v desno in koničasta. 

 

Tabela 5.8: Opisne statistike »Dejavniki zadovoljstva: delovne razmere« 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Na vsa vprašanja je odgovorilo 503 anketirancev. Najmanj jih je odgovorilo na vprašanje 

V111D delo v nevarnih pogojih (N= 505). Slednjo spremenljivko so anketiranci ocenili 

najbolje. Menijo namreč, da se pri delu srečujejo z nevarnimi pogoji komaj kdaj (3,79). Prav 

tako anketiranci v povprečju ne opravljajo težkih fizičnih del (3,73). Se jim pa včasih zdi 

njihovo delo stresno (2,78) in so pogosto oziroma včasih izčrpani (2,52)11. 

Največja razpršenost odgovorov je pri spremenljivki V111D delo v nevarnih pogojih (1,322) 

in pri spremenljivki V111B opravljane težkih fizičnih del (1,284), ki sta bili tudi najbolje 

                                                 
11 Odgovori na vprašanje se gibljejo od 1-vedno do 5-nikoli. 
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ocenjeni. Vidimo lahko, da se omenjeni spremenljivki še najbolj približujeta normalni 

porazdelitvi, sta pa obe asimetrični v levo in sploščeni. 

 

Tabela 5.9: Opisne statistike »Dejavniki zadovoljstva: ravnovesje med delom in zasebnim 

življenjem« 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Na oba vprašanja je odgovorilo 498 anketirancev. Vidimo lahko, da anketiranci v povprečju 

ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ocenjujejo dokaj pozitivno. Menijo namreč, da 

njihove družinske obveznosti skoraj nikoli (4,31)12 ne vplivajo oziroma motijo njihovega dela 

v službi. Včasih pa njihove službene obveznosti motijo oziroma vplivajo na družinsko 

življenje (3,31). Pri slednjem vprašanju lahko zasledimo tudi večjo razpršenost odgovorov 

(1,034). Spremenljivka (V115A) je nekoliko asimetrična v desno in sploščena. Medtem pa je 

porazdelitev spremenljivke V115B asimetrična v levo in koničasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Tudi tukaj je bila lestvica odgovorov od 1-vedno do 5-nikoli. 
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5.5 Bivariatna statistika 

5.5.1 Povezanost izbranih dejavnikov zadovoljstva 

Tabela 5.10: Korelacijska tabela (Correlations) 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Najmočnejša linearna povezanost je med dejavnikoma V110D narava dela in V110H 

možnosti za strokovni razvoj. Povezanost je pozitivna in srednje močna (koeficient korelacije 

je 0,526). Ker je koeficient pozitiven to pomeni, da bolj kot imajo anketiranci zanimivo delo 

večje možnosti imajo za izpopolnjevanje svojega znanja in veščin. Povezanost je tudi 

statistično značilna (jo lahko posplošimo na populacijo), saj je stopnja značilnosti – sig. r 

manjša od 0,001 (tveganje je manjše od 1%). V konkretnem izračunu je bilo upoštevanih 502 

anketirancev. Naslednjo najmočnejšo linearno povezanost lahko zasledimo med dejavnikoma 

V110B plačilo za delo in V110C možnosti za napredovanje. Povezanost je pozitivna in 

srednje močna (koeficient korelacije je 0,486). Ker je koeficient pozitiven to pomeni, da večji 

kot imajo anketiranci zaslužek večje možnosti imajo za napredovanje. Povezanost je tudi 

statistično značilna (jo lahko posplošimo na populacijo), saj je stopnja značilnosti – sig. r 

manjša od 0,001 (tveganje je manjše od 1%). V konkretnem izračunu je bilo upoštevanih 499 

anketirancev. Srednje močno pozitivno in statistično značilno povezanost lahko zasledimo še 

med naslednjimi dejavniki zadovoljstva: med dejavnikoma V110D narava dela in V110E 

samostojnost pri delu ter med dejavnikoma V110G ugled dela in V110H možnosti za 

strokovni razvoj. Najšibkejša povezanost (sicer še statistično značilna) pa je med dejavnikoma 
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V110G ugled dela in V110B plačilo za delo (koeficient korelacije je 0,133) ter med 

dejavnikoma V110A varnost zaposlitve in V110 G ugled dela (koeficient korelacije je 0,152). 

 

5.5.2 Preverjanje domnev o povprečnih vrednostih spremenljivk na populaciji (t - test) 

Porazdelitev spremenljivk »Dejavniki zadovoljstva« in spol« 

 

Tabela 5.11: Porazdelitev spremenljivke »Dejavniki zadovoljstva« glede na spol  

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvi tabeli (Group Statistics) so izračunane osnovne opisne statistike po spolu. Vidimo 

lahko, da so moški v povprečju vse dejavnike zadovoljstva ocenili nekoliko bolje kot ženske, 

vendar so razlike v odgovorih minimalne (največja razlika v obeh srednjih vrednostih na 5- 

stopenjski lestvici je pri dejavniku možnosti za strokovni razvoj in pripadnost podjetju, in 

sicer pri obeh znaša 0,17). Slednje pomeni, da se moški in ženske v povprečju strinjajo, da 

imajo varno zaposlitev, zanimivo delo, dober ugled dela, možnost za strokovno rast, da so pri 

svojem delu samostojni, in da so ponosni, da delajo za podjetje v katerem so zaposleni. 

Pri dejavniku plačilo za delo in možnosti za napredovanje lahko vidimo, da je vrednost 

aritmetične sredine na 5- stopenjski lestvici (pri obeh spolih) nekoliko večja kot pri drugih 

dejavnikih. To pomeni, da se tako moški kot ženske v poprečju opredeljujejo nevtralno - niti 

se strinjajo, niti se ne strinjajo, da imajo pri svoji zaposlitvi dober zaslužek oziroma dobre 

možnosti za napredovanje. 
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Tabela 5.12: T-test: odvisnost dejavnikov zadovoljstva od spola  

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvem delu tabele vidimo, da je pri spremenljivki V110A varnost zaposlitve, signifikanca F 

manjša od 0,05 (natančneje, je 0,002), kar pomeni, da ničelno domnevo lahko zavrnemo in 

sklenemo, da sta varianci odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji različni. Pri 

interpretaciji nas zanima predvsem stopnja značilnosti statistike t. Stopnja značilnosti (sig. t) 

je 0,138, kar pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo in sklenemo, da sta povprečji odvisne 

spremenljivke v skupinah na populaciji enaki. Slednje pomeni, da ne obstajajo statistično 

značilne razlike med moškimi in ženskami v mnenju, da je njihova zaposlitev varna oziroma 

zanesljiva. Tudi za populacijo lahko rečemo, da moški in ženske svojo zaposlitev ocenjujejo 

kot varno oziroma zanesljivo. Mnenje o varnosti zaposlitve ni odvisno od spola.  

 

V prvem delu tabele vidimo, da je pri vseh ostalih spremenljivkah signifikanca F večja od 

0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo lahko potrdimo in sklenemo, da so variance odvisnih 

spremenljivk v skupinah na populaciji enake. V drugem delu tabele vidimo, da je stopnja 

značilnosti (sig. t) pri vseh spremenljivkah večja od 0,05 (razen pri spremenljivki V121B 

pripadnost podjetju), kar pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo in sklenemo, da so 

povprečja odvisnih spremenljivk v skupinah na populaciji enaka. Slednje pomeni, da ne 

obstajajo statistično značilne razlike med moškimi in ženskami v oceni posameznih 

dejavnikov zadovoljstva. Tudi za populacijo lahko rečemo, da se moški in ženske strinjajo, da 

imajo zanimivo delo, dober ugled dela, možnosti za strokovno rast in da so pri svojem delu 
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samostojni ter se niti strinjajo, niti se ne strinjajo, da imajo pri svoji zaposlitvi dober zaslužek 

oziroma dobre možnosti za napredovanje. 

Mnenje o oceni posameznih dejavnikov zadovoljstva ni odvisno od spola.  

Omenili smo že, da je pri spremenljivki V121B pripadnost podjetju stopnja značilnosti (sig. t) 

manjša od 0,05 (natančneje, je 0,036) kar pomeni, da ničelno hipotezo zavrnemo in sklenemo, 

da sta povprečji odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji različni. Slednje pomeni, da 

obstajajo statistično značilne razlike med moškimi in ženskami v pripadnosti podjetju. Tudi 

za populacijo lahko rečemo, da moški čutijo večjo pripadnost svojemu podjetju kot ženske. 

 

Tabela 5.13: Porazdelitev spremenljivke »Medsebojni odnosi« glede na spol  

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Group Statistics so izračunane osnovne opisne statistike po spolu. Vidimo lahko, da 

so moški v povprečju tako odnose med vodstvom in zaposlenimi kot odnose med sodelavci 

ocenili nekoliko bolje kot ženske, vendar so razlike v odgovorih minimalne (največja razlika 

v obeh srednjih vrednostih na 5- stopenjski lestvici je pri spremenljivki V119B odnosi med 

sodelavci, in sicer 0,19). Slednje pomeni, da moški in ženske v povprečju odnose med 

sodelavci ocenjujejo kot precej dobre, glede ocene odnosov med vodstvom in zaposlenimi pa 

se opredeljujejo nevtralno (niti dobri, niti slabi).  

 

Tabela 5.14: T-test: odvisnost medsebojnih odnosov od spola  

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvem delu tabele vidimo, da je pri obeh spremenljivkah signifikanca F večja od 0,05, kar 

pomeni, da ničelno domnevo lahko potrdimo in sklenemo, da so variance odvisnih 
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spremenljivk v skupinah na populaciji enake. V drugem delu tabele vidimo, da je stopnja 

značilnosti (sig. t) pri spremenljivki V119A odnosi med vodstvom in zaposlenimi večja od 

0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo in sklenemo, da sta povprečji odvisne 

spremenljivke v skupinah na populaciji enaki (spremenljivki nista statistično značilno 

povezani). Slednje pomeni, da ne obstajajo statistično značilne razlike med moškimi in 

ženskami v oceni odnosov med vodstvom in zaposlenimi. Tudi za populacijo lahko rečemo, 

da se moški in ženske glede ocene odnosov med vodstvom in zaposlenimi opredeljujejo 

nevtralno (niti dobri, niti slabi). 

Mnenje o oceni odnosov med vodstvom in zaposlenimi ni odvisno od spola. 

Pri spremenljivki V119B odnosi med sodelavci je stopnja značilnosti (sig. t) manjša od 0,05 

(natančneje, je 0,007) kar pomeni, da ničelno hipotezo zavrnemo in sklenemo, da sta 

povprečji odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji različni. Slednje pomeni, da 

obstajajo statistično značilne razlike med moškimi in ženskami v oceni odnosov med 

sodelavci. Tudi za populacijo lahko rečemo, da moški odnose med sodelavci ocenjujejo bolje 

kot ženske (glede na vrednost aritmetične sredine pa tako moški kot ženske odnose med 

sodelavci ocenjujejo kot precej dobre). Mnenje o oceni odnosov med sodelavci je odvisno od 

spola. 

 

Tabela 5.15: Porazdelitev spremenljivke »Delovne razmere« glede na spol  

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Group Statistics so izračunane osnovne opisne statistike po spolu. Vidimo lahko, da 

moški v povprečju pogosteje opravljajo težja fizična dela in delajo v nevarnejših pogojih kot 

ženske. Glede na vrednost aritmetične sredine na 5- stopenjski lestvici pa lahko rečemo, da se 

težja fizična dela in nevarnejši pogoji dela tako pri moških kot pri ženskah (razlike v 

odgovorih so minimalne ) pojavljajo včasih oziroma komaj-kdaj. 
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Vidimo lahko tudi, da ženske pogosteje pridejo iz službe izčrpane in tudi samo delo se jim zdi 

bolj stresno. Vendar pa lahko glede na vrednost aritmetične sredine na 5- stopenjski lestvici 

rečemo, da se izčrpanost in stres na delovnem mestu, tako pri ženskah kot pri moških (razlike 

v odgovorih so minimalne ) pojavljata včasih.  

 

Tabela 5.16: T-test: odvisnost delovnih razmer od spola 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvem delu tabele vidimo, da je pri vseh spremenljivkah (razen pri spremenljivki V111D 

delo v nevarnih pogojih) signifikanca F večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo lahko 

potrdimo in sklenemo, da so variance odvisnih spremenljivk v skupinah na populaciji enake. 

V drugem delu tabele vidimo, da je stopnja značilnosti (sig. t) pri vseh spremenljivkah večja 

od 0,05 (razen pri spremenljivki V111B opravljanje težkih fizičnih del), kar pomeni, da 

ničelno hipotezo sprejmemo in sklenemo, da so povprečja odvisnih spremenljivk v skupinah 

na populaciji enaka. Slednje pomeni, da ne obstajajo statistično značilne razlike med moškimi 

in ženskami v mnenju, da pridejo iz službe izčrpani in da je njihovo delo stresno. Tudi za 

populacijo lahko rečemo, da se izčrpanost in stres na delovnem mestu, tako pri ženskah kot 

pri moških pojavljata včasih.  

Stopnja značilnosti (sig. t) je pri spremenljivki V111B opravljanje težkih fizičnih del, manjša 

od 0,00113, kar pomeni, da ničelno hipotezo zavrnemo in sklenemo, da sta povprečji odvisne 

spremenljivke v skupinah na populaciji različni, kar pomeni, da obstajajo statistično značilne 

razlike med moškimi in ženskami v mnenju, da morajo opravljati težka fizična dela. Tudi za 

populacijo lahko rečemo da moški pogosteje opravljajo težja fizična dela kot ženske (glede na 

                                                 
13 Nikoli ne smemo trditi, da je stopnja tveganja 0 %. V statistiki vedno obstaja neka stopnja tveganja. Vrednost 
0,000 pomeni samo, da je videti, kot da je stopnja značilnosti 0, če jo SPSS oceni na 3 decimalke natančno. V 
tem primeru ponavadi rečemo, da je stopnja značilnosti (tveganja) manjša od 0,001 (1 %). (Koprivnik et all, 
2006: 38). 
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vrednost aritmetične sredine pa se težja fizična dela tako pri moških kot pri ženskah pojavljajo 

včasih oziroma komaj-kdaj). 

Omenili smo že, da je samo pri spremenljivki V111D delo v nevarnih pogojih signifikanca F 

manjša od 0,05 (natančneje, je 0,001), kar pomeni, da ničelno domnevo lahko zavrnemo in 

sklenemo, da sta varianci odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji različni. V drugem 

delu tabele vidimo, da je stopnja značilnosti (sig. t) 0,001, kar pomeni, da ničelno hipotezo 

zavrnemo in sklenemo, da sta povprečji odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji 

različni. Slednje pomeni, da obstajajo statistično značilne razlike med moškimi in ženskami v 

mnenju, da delajo v nevarnih pogojih. Tudi za populacijo lahko rečemo, da moški delajo v 

nevarnejših pogojih kot ženske (glede na vrednost aritmetične sredine pa se nevarnejši pogoji 

dela tako pri moških kot pri ženskah pojavljajo včasih oziroma komaj-kdaj. 

 

Tabela 5.17: Porazdelitev spremenljivke »Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem« 

glede na spol  

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Group Statistics so izračunane osnovne opisne statistike po spolu. Vidimo lahko, da 

moški v povprečju pogosteje čutijo, da njihove službene obveznosti motijo družinsko 

življenje, kot ženske. Glede na vrednost aritmetične sredine na 5- stopenjski lestvici pa lahko 

rečemo, da se tovrstni občutki tako pri moških kot pri ženskah (razlike v odgovorih so 

minimalne ) pojavljajo včasih. Na drugi strani pa ženske pogosteje čutijo, da njihove 

družinske obveznosti motijo delo v službi, kot moški. Vendar pa lahko glede na vrednost 

aritmetične sredine na 5- stopenjski lestvici rečemo, da se tovrstni občutki tako pri ženskah 

kot pri moških (razlike v odgovorih so minimalne ) pojavljajo komaj-kdaj. 
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Tabela 5.18: T-test: odvisnost ravnovesja med delom in zasebnim življenjem od spola  

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvem delu tabele vidimo, da je pri obeh spremenljivkah signifikanca F večja od 0,05, kar 

pomeni, da ničelno domnevo lahko potrdimo in sklenemo, da so variance odvisnih 

spremenljivk v skupinah na populaciji enake. V drugem delu tabele gledamo prvo vrstico. 

Stopnja značilnosti (sig. t) je pri obeh spremenljivkah večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno 

hipotezo sprejmemo in sklenemo, da so povprečja odvisnih spremenljivk v skupinah na 

populaciji enaka. Slednje pomeni, da ne obstajajo statistično značilne razlike med moškimi in 

ženskami v mnenju, glede ravnovesja med delom in zasebnim življenjem. Tudi za populacijo 

lahko rečemo, da tako moški kot ženske v povprečju ravnovesje med delom in zasebnim 

življenjem ocenjujejo dokaj pozitivno. Menijo namreč, da njihove družinske obveznosti 

skoraj nikoli ne vplivajo oziroma motijo njihovega dela v službi. Včasih pa njihove službene 

obveznosti motijo oziroma vplivajo na družinsko življenje. 
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Porazdelitev spremenljivk »Dejavniki zadovoljstva« in status zaposlitve« 

Tabela 5.19: Porazdelitev spremenljivke »Dejavniki zadovoljstva« glede na status zaposlitve 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvi tabeli (Group Statistics) so izračunane osnovne opisne statistike po statusu zaposlitve. 

Vidimo lahko, da so tisti, ki so zaposleni za nedoločen čas v povprečju skoraj vse dejavnike 

zadovoljstva ocenili nekoliko bolje kot tisti, ki so zaposleni za določen čas, vendar razlike v 

odgovorih niso velike (največja razlika v obeh srednjih vrednostih na 5- stopenjski lestvici je 

pri dejavniku varnost zaposlitve, in sicer 0,69 in pri dejavniku samostojnost pri delu – 0,26). 

Slednje pomeni, da so zaposleni za nedoločen čas samostojnejši pri delu in svojo zaposlitev 

ocenjujejo kot bolj varno, od zaposlenih za določen čas. 

Sicer pa se tako tisti, ki so zaposleni za nedoločen čas kot tisti, ki so zaposleni za določen čas 

v povprečju strinjajo, da imajo zanimivo delo, dober ugled dela, možnost za strokovno rast in 

da so ponosni, da delajo za podjetje v katerem so zaposleni. Pri dejavniku plačilo za delo in 

možnosti za napredovanje lahko vidimo, da je vrednost aritmetične sredine na 5- stopenjski 

lestvici (tako pri zaposlenih za nedoločen čas kot pri zaposlenih za določen čas) nekoliko 



 74 

večja kot pri drugih dejavnikih. To pomeni, da se tako zaposleni za nedoločen čas kot 

zaposleni za določen čas v poprečju opredeljujejo nevtralno - niti se strinjajo, niti se ne 

strinjajo, da imajo pri svoji zaposlitvi dober zaslužek oziroma dobre možnosti za 

napredovanje. 

 

Tabela 5.20: T-test: odvisnost dejavnikov zadovoljstva od statusa zaposlitve 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvem delu tabele vidimo, da je pri spremenljivki V110A varnost zaposlitve in pri 

spremenljivki V110E samostojnost pri delu, signifikanca F manjša od 0,05, kar pomeni, da 

lahko pri obeh spremenljivkah ničelno domnevo zavrnemo in sklenemo, da so variance 

odvisnih spremenljivk v skupinah na populaciji različne. V drugem delu tabele vidimo, da je 

stopnja značilnosti (sig. t) pri spremenljivki V110A varnost zaposlitve manjša od 0,05, pri 

spremenljivki V110E samostojnost pri delu pa je na meji (sig. t je 0,052), kar pomeni, da 

ničelno hipotezo zavrnemo in sklenemo, da so povprečja odvisnih spremenljivk v skupinah na 

populaciji različna. Slednje pomeni, da obstajajo statistično značilne razlike med tistimi, ki so 

zaposleni za nedoločen čas in tistimi, ki so zaposleni za določen čas tako v mnenju, da je 

njihova zaposlitev varna oziroma zanesljiva kot tudi v mnenju, da so pri svojem delu 

samostojni. Tudi za populacijo lahko rečemo, da so zaposleni za nedoločen čas pri svojem 

delu samostojnejši in imajo bolj varno oziroma zanesljivo zaposlitev, od zaposlenih za 

določen čas. Mnenje o varnosti zaposlitve in samostojnosti pri delu je odvisno od statusa 

zaposlitve.  
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V prvem delu tabele vidimo, da je pri vseh ostalih spremenljivkah signifikanca F večja od 

0,05, kar pomeni, da ničelno domnevo lahko potrdimo in sklenemo, da so variance odvisnih 

spremenljivk v skupinah na populaciji enake. Tudi v drugem delu tabele je stopnja značilnosti 

(sig. t) pri vseh spremenljivkah večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo in 

sklenemo, da so povprečja odvisnih spremenljivk v skupinah na populaciji enaka. Slednje 

pomeni, da ne obstajajo statistično značilne razlike med zaposlenimi za nedoločen čas in 

zaposlenimi za določen čas v oceni posameznih dejavnikov zadovoljstva. Tudi za populacijo 

lahko rečemo, da se tako zaposleni za nedoločen čas kot zaposleni za določen čas strinjajo, da 

imajo zanimivo delo, dober ugled dela, možnosti za strokovno rast, da so ponosni, da delajo 

za svojo organizacijo ter se niti strinjajo, niti se ne strinjajo, da imajo pri svoji zaposlitvi 

dober zaslužek oziroma dobre možnosti za napredovanje. 

 

Tabela 5.21: Porazdelitev spremenljivke »Medsebojni odnosi« glede na status zaposlitve 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Group Statistics so izračunane osnovne opisne statistike po statusu zaposlitve. 

Vidimo lahko, da so zaposleni za določen čas v povprečju tako odnose med vodstvom in 

zaposlenimi kot odnose med sodelavci ocenili nekoliko bolje kot zaposleni za nedoločen čas, 

vendar so razlike v odgovorih minimalne (največja razlika v obeh srednjih vrednostih na 5- 

stopenjski lestvici je pri spremenljivki V119B odnosi med sodelavci, in sicer 0,11). Slednje 

pomeni, da tako zaposleni za določen čas kot zaposleni za nedoločen čas v povprečju odnose 

med sodelavci ocenjujejo kot precej dobre, glede ocene odnosov med vodstvom in 

zaposlenimi pa se opredeljujejo nevtralno (niti dobri, niti slabi).  
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Tabela 5.22: T-test: odvisnost medsebojnih odnosov od statusa zaposlitve 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvem delu tabele vidimo, da je pri obeh spremenljivkah signifikanca F večja od 0,05, kar 

pomeni, da ničelno domnevo lahko potrdimo in sklenemo, da so variance odvisnih 

spremenljivk v skupinah na populaciji enake. Tudi v drugem delu tabele je stopnja značilnosti 

(sig. t) pri obeh spremenljivkah večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo in 

sklenemo, da so povprečja odvisnih spremenljivk v skupinah na populaciji enaka. Slednje 

pomeni, da ne obstajajo statistično značilne razlike med zaposlenimi za določen čas in 

zaposlenimi za nedoločen čas v oceni medsebojnih odnosov. Tudi za populacijo lahko 

rečemo, da se tako zaposleni za določen čas kot zaposleni za nedoločen čas glede ocene 

odnosov med vodstvom in zaposlenimi opredeljujejo nevtralno (niti dobri, niti slabi). Odnose 

med sodelavci pa oboji ocenjujejo kot precej dobre. Mnenje o oceni medsebojnih odnosov ni 

odvisno od statusa zaposlitve. 

 

Tabela 5.23: Porazdelitev spremenljivke »Delovne razmere« glede na status zaposlitve 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Group Statistics so izračunane osnovne opisne statistike po statusu zaposlitve. 

Vidimo lahko, da zaposleni za določen čas v povprečju pogosteje opravljajo težja fizična dela 
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in delajo v nevarnejših pogojih kot zaposleni za nedoločen čas. Glede na vrednost aritmetične 

sredine na 5- stopenjski lestvici pa lahko rečemo, da se težja fizična dela in nevarnejši pogoji 

dela tako pri zaposlenih za določen čas kot pri zaposlenih za nedoločen čas (razlike v 

odgovorih so minimalne ) pojavljajo komaj-kdaj. 

Zaposleni za nedoločen čas pogosteje pridejo iz službe izčrpani in tudi samo delo se jim zdi 

bolj stresno. Vendar pa lahko glede na vrednost aritmetične sredine na 5- stopenjski lestvici 

rečemo, da se izčrpanost in stres na delovnem mestu, tako pri zaposlenih za določen čas kot 

pri zaposlenih za nedoločen čas (razlike v odgovorih so minimalne ) pojavljata včasih.  

 

Tabela 5.24: T-test: odvisnost delovnih razmer od statusa zaposlitve 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvem delu tabele vidimo, da je pri vseh spremenljivkah signifikanca F večja od 0,05, kar 

pomeni, da ničelno domnevo lahko potrdimo in sklenemo, da so variance odvisnih 

spremenljivk v skupinah na populaciji enake. V drugem delu tabele gledamo prvo vrstico. 

Stopnja značilnosti (sig. t) je pri vseh spremenljivkah večja od 0,05 (razen pri spremenljivki 

V111A da pridete iz službe izčrpani), kar pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo in 

sklenemo, da so povprečja odvisnih spremenljivk v skupinah na populaciji enaka. Slednje 

pomeni, da ne obstajajo statistično značilne razlike med zaposlenimi za določen čas in 

zaposlenimi za nedoločen čas v mnenju, da morajo opravljati težka fizična dela, da je njihovo 

delo stresno in da delajo v nevarnih pogojih. Tudi za populacijo lahko rečemo, da se težja 

fizična dela in nevarnejši pogoji dela tako pri zaposlenih za določen čas kot pri zaposlenih za 

nedoločen čas pojavljajo komaj-kdaj. Stres na delovnem mestu pa se tako pri zaposlenih za 

določen čas kot pri zaposlenih za nedoločen čas pojavlja včasih. 

 

Stopnja značilnosti (sig. t) je pri spremenljivki V111A da pridete iz službe izčrpani, manjša 

od 0,05 (natančneje, je 0,024), kar pomeni, da ničelno hipotezo zavrnemo in sklenemo, da sta 



 78 

povprečji odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji različni, kar pomeni, da obstajajo 

statistično značilne razlike med zaposlenimi za določen čas in zaposlenimi za nedoločen čas 

glede izčrpanosti na delovnem mestu. Tudi za populacijo lahko rečemo, da zaposleni za 

nedoločen čas pogosteje pridejo iz službe izčrpani kot zaposleni za določen čas (glede na 

vrednost aritmetične sredine pa se izčrpanost, tako pri zaposlenih za določen čas kot pri 

zaposlenih za nedoločen čas, pojavlja včasih). 

 

Tabela 5.25: Porazdelitev spremenljivke »Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem« 

glede na status zaposlitve 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Group Statistics so izračunane osnovne opisne statistike po statusu zaposlitve. 

Vidimo lahko, da tako zaposleni za določen čas kot zaposleni za nedoločen čas v povprečju 

včasih čutijo, da njihove službene obveznosti motijo družinsko življenje. Na drugi strani pa 

komaj-kdaj čutijo, da njihove družinske obveznosti motijo delo v službi (razlike v odgovorih 

so minimalne). 

 

Tabela 5.26: T-test: odvisnost ravnovesja med delom in zasebnim življenjem od statusa 

zaposlitve 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvem delu tabele vidimo, da je pri obeh spremenljivkah signifikanca F večja od 0,05, kar 

pomeni, da ničelno domnevo lahko potrdimo in sklenemo, da so variance odvisnih 

spremenljivk v skupinah na populaciji enake. Tudi v drugem delu tabele vidimo, da je stopnja 
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značilnosti (sig. t) pri obeh spremenljivkah večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo 

sprejmemo in sklenemo, da so povprečja odvisnih spremenljivk v skupinah na populaciji 

enaka. Slednje pomeni, da ne obstajajo statistično značilne razlike med zaposlenimi za 

določen čas in zaposlenimi za nedoločen čas v mnenju, glede ravnovesja med delom in 

zasebnim življenjem. Tudi za populacijo lahko rečemo, da tako zaposleni za določen čas kot 

zaposleni za nedoločen čas v povprečju ravnovesje med delom in zasebnim življenjem 

ocenjujejo dokaj pozitivno. Menijo namreč, da njihove družinske obveznosti skoraj nikoli ne 

vplivajo oziroma motijo njihovega dela v službi. Včasih pa njihove službene obveznosti 

motijo oziroma vplivajo na družinsko življenje. 

 

5.5.3 Analiza variance  

Analiza povezanosti med odvisno spremenljivko »Dejavniki zadovoljstva« in neodvisno 

spremenljivko »Izobrazba«  

Tabela 5.27: Opisna statistika: dejavniki zadovoljstva in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tem poglavju analiziramo povezanost med odvisno spremenljivko »Dejavniki 

zadovoljstva« in neodvisno spremenljivko »Izobrazba«.  
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V prvi tabeli (Descriptives) imamo osnovne opisne statistike za celoten vzorec in ločeno po 

stopnji izobrazbe. Preverjamo razlike v povprečjih. Vidimo lahko, da so tisti, ki imajo višjo 

šolo in več v povprečju vse dejavnike zadovoljstva (razen dejavnika varnost zaposlitve) 

ocenili nekoliko bolje kot tisti, ki imajo osnovno šolo ali manj in tudi kot tisti, ki imajo 

srednjo šolo. Anketiranci s končano osnovno šolo ali manj so mnenja, da imajo najbolj varno 

zaposlitev, sledijo jim anketiranci s končano srednjo šolo in anketiranci z višjo šolo in več. 

Glede na vrednost aritmetične sredine, lahko pri vseh treh vrstah (skupinah) anketirancev 

rečemo, da se v povprečju strinjajo, da imajo varno zaposlitev, zanimivo delo, dober ugled 

dela, možnosti za strokovno rast, da so pri svojem delu samostojni, in da so ponosni, da delajo 

za podjetje v katerem so zaposleni. 

Pri dejavniku plačilo za delo in možnosti za napredovanje lahko vidimo, da je vrednost 

aritmetične sredine na 5- stopenjski lestvici (pri vseh treh vrstah anketirancev) nekoliko večja 

kot pri drugih dejavnikih. To pomeni, da se vse tri skupine anketirancev v poprečju 

opredeljujejo nevtralno - niti se strinjajo, niti se ne strinjajo, da imajo pri svoji zaposlitvi 

dober zaslužek oziroma dobre možnosti za napredovanje. Omenjena dejavnika so najslabše 

ocenili anketiranci s končano osnovno šolo ali manj, sledijo jim anketiranci s srednjo šolo in 

anketiranci z višjo šolo in več. 

 

Tabela 5.28: Test homogenosti varianc: dejavniki zadovoljstva in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli »Test of Homogeneity of Variances« preverimo ali so variance v skupinah enake ali 

različne. Vidimo, da je stopnja značilnosti pri dejavnikih zadovoljstva varnost zaposlitve, 

plačilo za delo, možnosti za napredovanje, narava dela in ugled dela večja od 0,05, torej 
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ničelne domneve ne moremo zavrniti – variance odvisne spremenljivke v skupinah so na 

populaciji enake. Pri dejavnikih zadovoljstva, samostojnost pri delu, možnosti za strokovno 

rast in pripadnost podjetju, je stopnja značilnosti manjša od 0,05, torej ničelno domnevo lahko 

zavrnemo – variance odvisne spremenljivke v skupinah niso enake, zato so rezultati lahko 

zavajajoči. 

Tabela 5.29: Anova: dejavniki zadovoljstva in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Anova preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo lahko, da 

je stopnja značilnosti (sig. F) pri dejavnikih zadovoljstva varnost zaposlitve, samostojnost pri 

delu, ugled dela in pripadnost podjetju večja od 0,05, kar pomeni, da sprejmemo ničelno 

domnevo in sklenemo, da so povprečja odvisne spremenljivke v vseh skupinah enaka – 

spremenljivki torej nista statistično značilno povezani.  

Vidimo lahko, da je stopnja značilnosti (sig. F) pri dejavnikih zadovoljstva plačilo za delo, 

možnosti za napredovanje, narava dela in možnosti za strokovno rast manjša od 0,05, kar 

pomeni, da ničelno domnevo zavrnemo in sklenemo, da sta povprečji odvisne spremenljivke 

na populaciji vsaj v dveh skupinah statistično značilno različni (spremenljivki sta statistično 
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značilno povezani). Da bi ugotovili med katerimi skupinami se povprečja odvisne 

spremenljivke razlikujejo, uporabimo Bonferronijev test (tabela Multiple Comparisons), s 

katerim preverjamo razlike v povprečjih za vsak par skupin posebej. 

 

Tabela 5.30: Post Hoc Tests: dejavniki zadovoljstva in izobrazba  

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli »Multiple Comparisons« imamo za vsak par skupin izračunano razliko v povprečjih, 

standardno napako za razliko, stopnjo značilnosti in 95% interval zaupanja za razliko 
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povprečij. Iz tabele je razvidno, da so statistično značilne razlike v zadovoljstvu s 

posameznimi dejavniki (plačilo za delo, možnosti za napredovanje, narava dela in možnosti 

za strokovno rast) med naslednjimi skupinami anketirancev: 

- plačilo za delo: med tistimi, ki imajo osnovno šolo ali manj in tistimi s končano 

srednjo šolo; med tistimi, ki imajo osnovno šolo ali manj in tistimi z višjo šolo in več; 

med tistimi s končano srednjo šolo in tistimi z višjo šolo in več. Tudi za populacijo 

lahko trdimo, da imajo tisti z višjo šolo in več pri svoji zaposlitvi večji zaslužek, kot 

tisti s končano srednjo šolo in tudi kot tisti z osnovno šolo ali manj. 

- Možnosti za napredovanje: med tistimi, ki imajo osnovno šolo ali manj in tistimi z 

višjo šolo in več; med tistimi s končano srednjo šolo in tistimi z višjo šolo in več. Tudi 

za populacijo lahko trdimo, da imajo tisti z višjo šolo in več pri svoji zaposlitvi boljše 

možnosti za napredovanje, kot tisti s končano srednjo šolo in tudi kot tisti z osnovno 

šolo ali manj. 

- Narava dela: med tistimi, ki imajo osnovno šolo ali manj in tistimi z višjo šolo in več. 

Tudi za populacijo lahko trdimo, da imajo tisti z višjo šolo in več pri svoji zaposlitvi 

bolj zanimivo delo kot tisti z osnovno šolo ali manj. 

- Možnosti za strokovno rast: med tistimi, ki imajo osnovno šolo ali manj in tistimi z 

višjo šolo in več ter med tistimi s končano srednjo šolo in tistimi z višjo šolo in več. 

Tudi za populacijo lahko trdimo, da imajo tisti z višjo šolo in več pri svoji zaposlitvi 

boljše možnosti za strokovno rast kot tisti z osnovno šolo ali manj in tudi kot tisti s 

končano srednjo šolo. 

 

Analiza povezanosti med odvisno spremenljivko »Dejavniki zadovoljstva: medsebojni 

odnosi« in neodvisno spremenljivko »Izobrazba«  

Tabela 5.31: Opisna statistika: medsebojni odnosi in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Analiziramo povezanost med odvisno spremenljivko »Medsebojni odnosi« in neodvisno 

spremenljivko »Izobrazba«. V tabeli Descriptives imamo osnovne opisne statistike za celoten 
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vzorec in ločeno po stopnji izobrazbe. Preverjamo razlike v povprečjih. Vidimo lahko, da so 

tisti, ki imajo višjo šolo in več v povprečju tako odnose med vodstvom in zaposlenimi kot 

odnose med sodelavci ocenili najbolje. Sledijo jim anketiranci s končano srednjo šolo, 

najslabše pa so medsebojne odnose ocenili anketiranci s končano osnovno šolo ali manj. 

Glede na vrednost aritmetične sredine pri vseh treh vrstah (skupinah) anketirancev, lahko 

rečemo, da anketiranci v povprečju odnose med sodelavci ocenjujejo kot precej dobre, glede 

ocene odnosov med vodstvom in zaposlenimi pa se opredeljujejo nevtralno (niti dobri, niti 

slabi).  

 

Tabela 5.32: Test homogenosti varianc: medsebojni odnosi in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli »Test of Homogeneity of Variances« preverimo ali so variance v skupinah enake ali 

različne. Vidimo, da je stopnja značilnosti pri obeh spremenljivkah večja od 0,05, torej 

ničelne domneve ne moremo zavrniti – predpogoju homogenosti varianc je zadoščeno. 

 

Tabela 5.33: Anova: medsebojni odnosi in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Anova preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo lahko, da 

je stopnja značilnosti (sig. F) pri obeh spremenljivkah večja od 0,05, kar pomeni, da 

sprejmemo ničelno domnevo in sklenemo, da so povprečja odvisne spremenljivke v skupinah 

enaka in da spremenljivki nista statistično značilno povezani. 
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Stopnja izobrazbe ne vpliva na oceno medsebojnih odnosov na delovnem mestu (pri 

opredelitvi anketirancev, ki imajo višjo šolo in več, srednjo šolo in osnovno šolo ali manj ni 

razlik do tega vprašanja). 

 

Analiza povezanosti med odvisno spremenljivko »Dejavniki zadovoljstva: delovne razmere« 

in neodvisno spremenljivko »Izobrazba«  

Tabela 5.34: Opisna statistika: delovne razmere in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Analiziramo povezanost med odvisno spremenljivko »Delovne razmere« in neodvisno 

spremenljivko »Izobrazba«. V tabeli Descriptives imamo osnovne opisne statistike za celoten 

vzorec in ločeno po stopnji izobrazbe. Preverjamo razlike v povprečjih. Vidimo lahko, da tisti, 

ki imajo osnovno šolo ali manj v povprečju pogosteje pridejo iz službe izčrpani, opravljajo 

težja fizična dela in delajo v nevarnejših pogojih kot anketiranci s končano srednjo šolo in kot 

anketiranci z višjo šolo in več. Stres na delovnem mestu je pogosteje prisoten pri anketirancih 

z višjo šolo in več, sledijo jim anketiranci s srednjo šolo in anketiranci z osnovno šolo in 

manj.  

Tabela 5.35: Test homogenosti varianc: delovne razmere in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
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V tabeli »Test of Homogeneity of Variances« preverimo ali so variance v skupinah enake ali 

različne. Vidimo, da je stopnja značilnosti pri spremenljivkah V111A da pridete iz službe 

izčrpani in V111C stresno delo, večja od 0,05, torej ničelne domneve ne moremo zavrniti – 

variance odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji enake. 

Pri spremenljivkah V111B opravljanje težkih fizičnih del in V111D delo v nevarnih pogojih, 

stopnja značilnosti znaša 0,001, torej ničelno domnevo lahko zavrnemo – variance odvisne 

spremenljivke v skupinah niso enake. 

 

Tabela 5.36: Anova: delovne razmere in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Anova preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo lahko, da 

je stopnja značilnosti (sig. F) pri vseh spremenljivkah manjša od 1%, kar pomeni, da ničelno 

domnevo zavrnemo in sklenemo, da sta povprečji odvisne spremenljivke na populaciji vsaj v 

dveh skupinah statistično značilno različni (spremenljivki sta statistično značilno povezani). 

Da bi ugotovili med katerimi skupinami se povprečja odvisne spremenljivke razlikujejo, 

uporabimo Bonferronijev test (tabela Multiple Comparisons), s katerim preverjamo razlike v 

povprečjih za vsak par skupin posebej. 
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Tabela 5.37: Post Hoc Tests: delovne razmere in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Iz tabele »Multiple Comparisons« je razvidno, da so statistično značilne razlike glede pogojev 

dela na delovnem mestu med naslednjimi skupinami anketirancev: 

- spremenljivka V111A da pridete iz službe izčrpani: med tistimi, ki imajo osnovno šolo 

ali manj in tistimi s končano srednjo šolo; med tistimi, ki imajo osnovno šolo ali manj 

in tistimi z višjo šolo in več. Tudi za populacijo lahko trdimo, da tisti, ki imajo 

osnovno šolo ali manj v povprečju pogosteje pridejo iz službe izčrpani, kot anketiranci 

s končano srednjo šolo in kot anketiranci z višjo šolo in več. 

- Spremenljivka V111B opravljanje težkih fizičnih del: med tistimi, ki imajo osnovno 

šolo ali manj in tistimi s končano srednjo šolo; med tistimi, ki imajo osnovno šolo ali 

manj in tistimi z višjo šolo in več; med tistimi s končano srednjo šolo in tistimi z višjo 

šolo in več. Tudi za populacijo lahko trdimo, da tisti, ki imajo osnovno šolo ali manj v 

povprečju pogosteje opravljajo težja fizična dela kot anketiranci s končano srednjo 

šolo in kot anketiranci z višjo šolo in več.  

- Spremenljivka V111C stresno delo: med tistimi, ki imajo osnovno šolo ali manj in 

tistimi z višjo šolo in več; med tistimi s končano srednjo šolo in tistimi z višjo šolo in 

več. Tudi za populacijo lahko trdimo, da je stres na delovnem mestu pogosteje 
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prisoten pri anketirancih z višjo šolo in več, sledijo jim anketiranci s srednjo šolo in 

anketiranci z osnovno šolo in manj.  

- Spremenljivka V111D delo v nevarnih pogojih: med tistimi, ki imajo osnovno šolo ali 

manj in tistimi z višjo šolo in več; med tistimi s končano srednjo šolo in tistimi z višjo 

šolo in več. Tudi za populacijo lahko trdimo, da tisti, ki imajo osnovno šolo ali manj v 

povprečju pogosteje delajo v nevarnejših pogojih kot anketiranci s končano srednjo 

šolo in kot anketiranci z višjo šolo in več. 

 

Analiza povezanosti med odvisno spremenljivko »Dejavniki zadovoljstva: ravnovesje med 

delom in zasebnim življenjem« in neodvisno spremenljivko »Izobrazba«  

 

Tabela 5.38: Opisna statistika: ravnovesje med delom in zasebnim življenjem in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Analiziramo povezanost med odvisno spremenljivko »Ravnovesje med delom in zasebnim 

življenjem« in neodvisno spremenljivko »Izobrazba«. V tabeli Descriptives imamo osnovne 

opisne statistike za celoten vzorec in ločeno po stopnji izobrazbe. Preverjamo razlike v 

povprečjih. Vidimo lahko, da tisti, ki imajo višjo šolo in več v povprečju ravnovesje med 

delom in zasebnim življenjem ocenjujejo najslabše. Glede na vrednost aritmetične sredine na 

5- stopenjski lestvici pa lahko rečemo, da se pri vseh treh skupinah anketirancev občutki, da 

službene obveznosti motijo njihovo družinsko življenje pojavljajo včasih, občutki, da njihove 

družinske obveznosti motijo delo v službi, pa se pojavljajo komaj-kdaj. 
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Tabela 5.39: Test homogenosti varianc: ravnovesje med delom in zasebnim življenjem in 

izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli »Test of Homogeneity of Variances« preverimo ali so variance v skupinah enake ali 

različne. Vidimo, da je stopnja značilnosti pri spremenljivki V115B družinske obveznosti 

motijo delo v službi, večja od 0,05, torej ničelne domneve ne moremo zavrniti – variance 

odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji enake. 

Pri spremenljivki V115A službene obveznosti motijo družinsko življenje, je stopnja 

značilnosti manjša od 0,05, torej ničelno domnevo lahko zavrnemo –variance odvisne 

spremenljivke v skupinah so na populaciji različne. 

 

Tabela 5.40: Anova: ravnovesje med delom in zasebnim življenjem in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Anova preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo lahko, da 

je stopnja značilnosti (sig. F) pri obeh spremenljivkah večja od 0,05, kar pomeni, da 

sprejmemo ničelno domnevo in sklenemo, da so povprečja odvisne spremenljivke v skupinah 

enaka (spremenljivki nista statistično značilno povezani). 

Stopnja izobrazbe ne vpliva na oceno ravnovesja med delom in zasebnim življenjem (pri 

opredelitvi anketirancev, ki imajo višjo šolo in več, srednjo šolo in osnovno šolo ali manj ni 

razlik do tega vprašanja). 

 

 



 90 

Analiza povezanosti med odvisno spremenljivko »Dejavniki zadovoljstva« in spremenljivko 

»Starost«  

Tabela 5.41: Opisna statistika: dejavniki zadovoljstva in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Analiziramo povezanost med odvisno spremenljivko »Dejavniki zadovoljstva« in 

spremenljivko »Starost«. V prvi tabeli (Descriptives) imamo osnovne opisne statistike za 

celoten vzorec in ločeno po starostnih skupinah. Preverjamo razlike v povprečjih. Vidimo 

lahko, da so anketiranci stari 41 let in več v povprečju večino dejavnikov zadovoljstva (narava 

dela, samostojnost pri delu, ugled dela, pripadnost podjetju, možnosti za strokovno rast) 

ocenili nekoliko bolje kot anketiranci stari med 31 in 40 let in tudi kot anketiranci stari do 30 

let.  

Anketiranci stari med 31 in 40 let so zanesljivost oziroma varnost zaposlitve ocenili najbolje 

(2,07), sledijo jim anketiranci stari do 30 let (2,09) in anketiranci stari 41 let in več (2,11).  

Glede na vrednost aritmetične sredine, lahko pri vseh treh skupinah anketirancev rečemo, da 

se v povprečju strinjajo, da imajo varno zaposlitev, zanimivo delo, dober ugled dela, možnosti 

za strokovno rast, da so pri svojem delu samostojni, in da so ponosni, da delajo za podjetje v 

katerem so zaposleni. 



 91 

Pri dejavniku plačilo za delo in možnosti za napredovanje lahko vidimo, da je vrednost 

aritmetične sredine na 5- stopenjski lestvici (pri vseh treh skupinah anketirancev) nekoliko 

večja kot pri drugih dejavnikih. To pomeni, da se vse tri skupine anketirancev v poprečju 

opredeljujejo nevtralno - niti se strinjajo, niti se ne strinjajo, da imajo pri svoji zaposlitvi 

dober zaslužek oziroma dobre možnosti za napredovanje. Omenjena dejavnika so najslabše 

ocenili anketiranci stari 41 let in več, sledijo jim anketiranci stari med 31 in 40 let; najbolje pa 

sta bila omenjena dejavnika ocenjena s strani mlajših anketirancev (do 30 let). 

 

Tabela 5.42: Test homogenosti varianc: dejavniki zadovoljstva in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli »Test of Homogeneity of Variances« preverimo ali so variance v skupinah enake ali 

različne. Vidimo, da je stopnja značilnosti pri dejavnikih zadovoljstva varnost zaposlitve, 

plačilo za delo, možnosti za napredovanje, narava dela, samostojnost pri delu in možnosti za 

strokovno rast večja od 0,05, torej ničelne domneve ne moremo zavrniti – variance odvisne 

spremenljivke v skupinah so na populaciji enake. Pri dejavnikih zadovoljstva ugled dela in 

pripadnost podjetju, pa je stopnja značilnosti manjša od 0,05, torej ničelno domnevo lahko 

zavrnemo – variance odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji različne. 
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Tabela 5.43: Anova: dejavniki zadovoljstva in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Anova preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo lahko, da 

je stopnja značilnosti (sig. F) pri dejavnikih zadovoljstva varnost zaposlitve, narava dela, 

samostojnost pri delu in možnosti za strokovno rast večja od 0,05, kar pomeni, da sprejmemo 

ničelno domnevo in sklenemo, da so povprečja odvisne spremenljivke v vseh skupinah enaka 

(spremenljivki nista statistično značilno povezani).  

Vidimo lahko, da je stopnja značilnosti (sig. F) pri dejavnikih zadovoljstva plačilo za delo, 

možnosti za napredovanje, ugled dela in pripadnost podjetju manjša od 0,05, kar pomeni, da 

ničelno domnevo zavrnemo in sklenemo, da sta povprečji odvisne spremenljivke na populaciji 

vsaj v dveh skupinah statistično značilno različni (spremenljivki sta statistično značilno 

povezani).  

Da bi ugotovili med katerimi skupinami se povprečja odvisne spremenljivke razlikujejo, 

uporabimo Bonferronijev test (tabela Multiple Comparisons), s katerim preverjamo razlike v 

povprečjih za vsak par skupin posebej. 

 



 93 

Tabela 5.44: Post Hoc Tests: dejavniki zadovoljstva in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Iz tabele Multiple Comparisons je razvidno, da so statistično značilne razlike v zadovoljstvu s 

posameznimi dejavniki (plačilo za delo, možnosti za napredovanje, ugled dela in pripadnost 

podjetju) med naslednjimi skupinami anketirancev: 
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- plačilo za delo: med mlajšimi anketiranci (do 30 let) in starejšimi anketiranci (41 let in 

več). Tudi za populacijo lahko trdimo, da imajo mlajši anketiranci pri svoji zaposlitvi 

boljši zaslužek, kot starejši anketiranci. 

- Možnosti za napredovanje: med mlajšimi anketiranci (do 30 let) in starejšimi 

anketiranci (41 let in več) ter med anketiranci starimi od 31 do 40 let in anketiranci 

starimi 41 let in več. Tudi za populacijo lahko trdimo, imajo anketiranci stari do 30 let 

in anketiranci stari od 31 do 40 let pri svoji zaposlitvi boljše možnosti za 

napredovanje, kot anketiranci stari 41 let in več.  

- Ugled dela: med anketiranci starimi od 31 do 40 let in anketiranci starimi 41 let in več. 

Tudi za populacijo lahko trdimo, da imajo anketiranci stari 41 let in več večji ugled 

dela, kot anketiranci stari od 31 do 40 let. 

- Pripadnost podjetju: med mlajšimi anketiranci (do 30 let) in starejšimi anketiranci (41 

let in več). Tudi za populacijo lahko trdimo, da starejši anketiranci čutijo večjo 

pripadnost svojemu podjetju kot mlajši anketiranci. 

 

Analiza povezanosti med odvisno spremenljivko »Dejavniki zadovoljstva: medsebojni 

odnosi« in neodvisno spremenljivko »Starost«  

Tabela 5.45: Opisna statistika: medsebojni odnosi in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Analiziramo povezanost med odvisno spremenljivko »Medsebojni odnosi« in spremenljivko 

»Starost«. V tabeli Descriptives imamo osnovne opisne statistike za celoten vzorec in ločeno 

po starostnih skupinah. Preverjamo razlike v povprečjih. Vidimo lahko, da so mlajši 

anketiranci (do 30 let) v povprečju tako odnose med vodstvom in zaposlenimi kot odnose med 

sodelavci ocenili najbolje. Sledijo jim anketiranci stari 41 let in več, najslabše pa so 

medsebojne odnose ocenili anketiranci stari od 31 do 40 let. 

Glede na vrednost aritmetične sredine pri vseh treh vrstah (skupinah) anketirancev, lahko 

rečemo, da anketiranci v povprečju odnose med sodelavci ocenjujejo kot precej dobre, glede 
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ocene odnosov med vodstvom in zaposlenimi pa se opredeljujejo nevtralno (niti dobri, niti 

slabi).  

 

Tabela 5.46: Test homogenosti varianc: medsebojni odnosi in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli »Test of Homogeneity of Variances« preverimo ali so variance v skupinah enake ali 

različne. Vidimo, da je stopnja značilnosti pri spremenljivki V119A odnosi med vodstvom in 

zaposlenimi večja od 0,05, torej ničelne domneve ne moremo zavrniti – variance odvisne 

spremenljivke v skupinah so na populaciji enake. 

Pri spremenljivki V119B odnosi med sodelavci, stopnja značilnosti znaša 0,003, torej ničelno 

domnevo lahko zavrnemo –variance odvisne spremenljivke v skupinah niso enake. 

 

Tabela 5.47: Anova: medsebojni odnosi in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Anova preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo lahko, da 

je stopnja značilnosti (sig. F) pri obeh spremenljivkah večja od 0,05, kar pomeni, da 

sprejmemo ničelno domnevo in sklenemo, da so povprečja odvisne spremenljivke v skupinah 

enaka in da spremenljivki nista statistično značilno povezani. 

Starost anketirancev ne vpliva na oceno medsebojnih odnosov na delovnem mestu (pri 

opredelitvi anketirancev, starih do 30 let in anketirancev starih od 31 do 40 let ter 

anketirancev starih 41 let in več, ni razlik do tega vprašanja). 
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Analiza povezanosti med odvisno spremenljivko »Dejavniki zadovoljstva: delovne razmere« 

in spremenljivko »Starost«  

Tabela 5.48: Opisna statistika: delovne razmere in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Analiziramo povezanost med odvisno spremenljivko »Delovne razmere« in spremenljivko 

»Starost«. V tabeli Descriptives imamo osnovne opisne statistike za celoten vzorec in ločeno 

po starostnih skupinah. Preverjamo razlike v povprečjih. Vidimo lahko, da anketiranci stari od 

31 do 40 let v povprečju pogosteje pridejo iz službe izčrpani in se jim pogosteje zdi njihovo 

delo stresno, kot starejšim anketirancem (41 let in več) in tudi kot mlajšim anketirancem (do 

30 let). Mlajši anketiranci (do 30 let) pa opravljajo težja fizična dela in delajo v nevarnejših 

pogojih kot anketiranci stari od 31 do 40 let in kot starejši anketiranci (41 let in več).  

Glede na vrednost aritmetične sredine pri vseh treh vrstah (skupinah) anketirancev, lahko 

rečemo, da se izčrpanost in stres na delovnem mestu pojavljata včasih, nevarni pogoji dela in 

težja fizična dela pa komaj-kdaj. 

 

Tabela 5.49: Test homogenosti varianc: delovne razmere in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
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V tabeli »Test of Homogeneity of Variances« preverimo ali so variance v skupinah enake ali 

različne. Vidimo, da je stopnja značilnosti pri vseh spremenljivkah večja od 0,05, torej ničelne 

domneve ne moremo zavrniti – variance odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji 

enake. 

 

Tabela 5.50: Anova: delovne razmere in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Anova preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo lahko, da 

je stopnja značilnosti (sig. F) pri vseh spremenljivkah večja od 0,05, kar pomeni, da 

sprejmemo ničelno domnevo in sklenemo, da so povprečja odvisne spremenljivke v vseh 

skupinah enaka in da spremenljivke niso statistično značilno povezane. 

Starost anketirancev ne vpliva na oceno pogojev dela na delovnem mestu (pri opredelitvi 

anketirancev, starih do 30 let in anketirancev starih od 31 do 40 let ter anketirancev starih 41 

let in več, ni razlik do tega vprašanja). 
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Analiza povezanosti med odvisno spremenljivko »Dejavniki zadovoljstva: ravnovesje med 

delom in zasebnim življenjem« in spremenljivko »Starost«  

 

Tabela 5.51: Opisna statistika: ravnovesje med delom in zasebnim življenjem in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Analiziramo povezanost med odvisno spremenljivko »Ravnovesje med delom in zasebnim 

življenjem« in spremenljivko »Starost«. V tabeli Descriptives imamo osnovne opisne 

statistike za celoten vzorec in ločeno po starostnih skupinah. Preverjamo razlike v povprečjih. 

Vidimo lahko, da anketiranci stari od 31 do 40 let v povprečju ravnovesje med delom in 

zasebnim življenjem ocenjujejo najslabše. Sledijo jim mlajši anketiranci (do 30 let), najboljše 

pa so ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ocenili starejši anketiranci (41 let in več). 

Glede na vrednost aritmetične sredine na 5- stopenjski lestvici pa lahko rečemo, da se pri vseh 

treh skupinah anketirancev občutki, da službene obveznosti motijo njihovo družinsko 

življenje pojavljajo včasih, občutki, da njihove družinske obveznosti motijo delo v službi, pa 

se pojavljajo komaj-kdaj. 

 

Tabela 5.52: Test homogenosti varianc: ravnovesje med delom in zasebnim življenjem in 

starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli »Test of Homogeneity of Variances« preverimo ali so variance v skupinah enake ali 

različne. Vidimo, da je stopnja značilnosti pri spremenljivki V115B družinske obveznosti 
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motijo delo v službi, večja od 0,05, torej ničelne domneve ne moremo zavrniti – variance 

odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji enake. 

Pri spremenljivki V115A službene obveznosti motijo družinsko življenje, je stopnja 

značilnosti manjša od 0,05, torej ničelno domnevo lahko zavrnemo – variance odvisne 

spremenljivke v skupinah niso enake. 

 

Tabela 5.53: Anova: ravnovesje med delom in zasebnim življenjem in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Anova preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo lahko, da 

je stopnja značilnosti (sig. F) pri obeh spremenljivkah večja od 0,05, kar pomeni, da 

sprejmemo ničelno domnevo in sklenemo, da so povprečja odvisne spremenljivke enaka in da 

spremenljivke niso statistično značilno povezane med sabo. 

Starost anketirancev ne vpliva na oceno ravnovesja med delom in zasebnim življenjem (pri 

opredelitvi anketirancev, starih do 30 let in anketirancev starih od 31 do 40 let ter 

anketirancev starih 41 let in več, ni razlik do tega vprašanja). 

 

5.6 Zadovoljstvo z zaposlitvijo (t – test in analiza variance)  

Porazdelitev spremenljivk »Zadovoljstvo z zaposlitvijo
14

« in »Spol« 

 

Tabela 5.54: Porazdelitev spremenljivke »Zadovoljstvo z zaposlitvijo« glede na spol  

 
Vir: SJM 2005/1. 

                                                 
14 Vrednost odgovorov je od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni »popolnoma zadovoljen« in 7 »popolnoma 
nezadovoljen«. 
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V tabeli Group Statistics so izračunane osnovne opisne statistike po spolu. Vidimo lahko, da 

so moški v povprečju nekoliko bolj zadovoljni s svojo sedanjo zaposlitvijo kot ženske, vendar 

je razlika v odgovorih minimalna (razlika v obeh srednjih vrednostih na 7- stopenjski lestvici 

je samo 0,16). Slednje pomeni, da so moški in ženske v povprečju precej zadovoljni s svojo 

sedanjo zaposlitvijo.  

 

Tabela 5.55: T-test: odvisnost zadovoljstva z zaposlitvijo od spola 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvem delu tabele vidimo, da je signifikanca F 0,35, kar pomeni, da lahko ničelno domnevo 

zavrnemo in sklenemo, da sta varianci odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji 

različni. V drugem delu tabele gledamo drugo vrstico (Equal variances not assumed). Stopnja 

značilnosti (sig. t) je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo in sklenemo, 

da sta povprečji odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji enaki (spremenljivki nista 

statistično značilno povezani). Slednje pomeni, da ne obstajajo statistično značilne razlike 

med moškimi in ženskami v stopnji zadovoljstva z zaposlitvijo. Tudi za populacijo lahko 

rečemo, da so tako moški kot ženske v povprečju precej zadovoljni s svojo sedanjo 

zaposlitvijo.  

 

Porazdelitev spremenljivk »Zadovoljstvo z zaposlitvijo« in »Status zaposlitve« 

Tabela 5.56: Porazdelitev spremenljivke »Zadovoljstvo z zaposlitvijo« glede na status 

zaposlitve  

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Group Statistics so izračunane osnovne opisne statistike po statusu zaposlitve. 

Vidimo lahko, da so zaposleni za določen čas v povprečju nekoliko bolj zadovoljni s svojo 

sedanjo zaposlitvijo kot zaposleni za nedoločen čas, vendar je razlika v odgovorih minimalna 
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(razlika v obeh srednjih vrednostih na 7- stopenjski lestvici je samo 0,06). Slednje pomeni, da 

se tako zaposleni za določen čas kot zaposleni za nedoločen čas v povprečju precej zadovoljni 

s svojo sedanjo zaposlitvijo.  

 

Tabela 5.57: T-test: odvisnost zadovoljstva z zaposlitvijo od statusa zaposlitve 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V prvem delu tabele vidimo, da je signifikanca F večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno 

domnevo lahko potrdimo in sklenemo, da sta varianci odvisne spremenljivke v skupinah na 

populaciji enaki. V drugem delu tabele gledamo prvo vrstico (Equal variances assumed). 

Stopnja značilnosti (sig. t) je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo sprejmemo in 

sklenemo, da sta povprečji odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji enaki 

(spremenljivki nista statistično značilno povezani). Slednje pomeni, da ne obstajajo statistično 

značilne razlike med zaposlenimi za določen čas in zaposlenimi za nedoločen čas v stopnji 

zadovoljstva z njihovo zaposlitvijo. Tudi za populacijo lahko rečemo, da so tako zaposleni za 

določen čas kot zaposleni za nedoločen čas v povprečju precej zadovoljni s svojo sedanjo 

zaposlitvijo.  

 

Analiza povezanosti med odvisno spremenljivko »Zadovoljstvo z zaposlitvijo« in neodvisno 

spremenljivko »Izobrazba«  

Tabela 5.58: Opisna statistika: zadovoljstvo z zaposlitvijo in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Analiziramo povezanost med odvisno spremenljivko »Zadovoljstvo z zaposlitvijo« in 

neodvisno spremenljivko »Izobrazba«. V tabeli Descriptives imamo osnovne opisne statistike 

za celoten vzorec in ločeno po stopnji izobrazbe. Preverjamo razlike v povprečjih. Vidimo 
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lahko, da so tisti, ki imajo višjo šolo in več v povprečju najbolj zadovoljni s svojo sedanjo 

zaposlitvijo (2,75). Sledijo jim anketiranci s končano srednjo šolo (2,94), najbolj nezadovoljni 

s svojo zaposlitvijo pa so anketiranci z končano osnovno šolo ali manj (3,14). 

Glede na vrednost aritmetične sredine pri vseh treh vrstah (skupinah) anketirancev, lahko 

rečemo, da so anketiranci v povprečju precej zadovoljni s svojo sedanjo zaposlitvijo.  

 

Tabela 5.59: Test homogenosti varianc: zadovoljstvo z zaposlitvijo in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli »Test of Homogeneity of Variances« preverimo ali so variance v skupinah enake ali 

različne. Vidimo, da je stopnja značilnosti večja od 0,05, torej ničelne domneve ne moremo 

zavrniti – variance odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji enake. 

 

Tabela 5.60: Anova: zadovoljstvo z zaposlitvijo in izobrazba 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Anova preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo lahko, da 

je stopnja značilnosti (sig. F) večja od 0,05, kar pomeni, da sprejmemo ničelno domnevo in 

sklenemo, da so povprečja odvisne spremenljivke v skupinah enaka in da spremenljivki nista 

statistično značilno povezani. 

 

Stopnja izobrazbe ne vpliva na zadovoljstvo z zaposlitvijo (pri opredelitvi anketirancev, ki 

imajo višjo šolo in več, srednjo šolo in osnovno šolo ali manj ni razlik do tega vprašanja). 
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Analiza povezanosti med odvisno spremenljivko »Zadovoljstvo z zaposlitvijo« in 

spremenljivko »Starost«  

Tabela 5.61: Opisna statistika: zadovoljstvo z zaposlitvijo in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

Analiziramo povezanost med odvisno spremenljivko »Zadovoljstvo z zaposlitvijo« in 

spremenljivko »Starost«. V tabeli Descriptives imamo osnovne opisne statistike za celoten 

vzorec in ločeno po starostnih skupinah. Preverjamo razlike v povprečjih. Vidimo lahko, da 

so mlajši anketiranci (do 30 let) in anketiranci stari 41 let in več najbolj zadovoljni s svojo 

sedanjo zaposlitvijo (2,90). Najbolj nezadovoljni s svojo zaposlitvijo pa so anketiranci stari od 

31 do 40 let (2,99). 

Glede na vrednost aritmetične sredine pri vseh treh vrstah (skupinah) anketirancev, lahko 

rečemo, da so anketiranci v povprečju precej zadovoljni s svojo sedanjo zaposlitvijo. 

 

Tabela 5.62: Test homogenosti varianc: zadovoljstvo z zaposlitvijo in starost 

 

Vir: SJM 2005/1. 

 

V tabeli »Test of Homogeneity of Variances« preverimo ali so variance v skupinah enake ali 

različne. Vidimo, da stopnja značilnosti znaša 0,009, torej ničelno domnevo lahko zavrnemo –

variance odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji različne. 
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Tabela 5.63: Anova: zadovoljstvo z zaposlitvijo in starost 

 
Vir: SJM 2005/1. 
 

V tabeli Anova preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo lahko, da 

je stopnja značilnosti (sig. F) večja od 0,05, kar pomeni, da sprejmemo ničelno domnevo in 

sklenemo, da so povprečja odvisne spremenljivke v vseh skupinah enaka in da spremenljivki 

nista statistično značilno povezani. 

Starost anketirancev ne vpliva na stopnjo zadovoljstva z zaposlitvijo (pri opredelitvi 

anketirancev, starih do 30 let in anketirancev starih od 31 do 40 let ter anketirancev starih 41 

let in več, ni razlik do tega vprašanja). 

 

5.7 Zadovoljstvo z zaposlitvijo (razlike v povprečjih) po posameznih državah 

Tabela 5.64: Analiza odgovorov 

 
Vir: EWCS/2005. 
 

Veljavnih odgovorov je bilo 29413 od 29680 odgovorov, kar predstavlja 99,1 % vseh 

odgovorov. Avtorji raziskave so pri tem vprašanju uporabili štiristopenjsko lestvico, kot je 

razvidno v sami tabeli. V nadaljevanju prikazujemo aritmetične sredice te lestvice predvsem 

zato, da lahko primerjamo 31 držav glede na stopnjo zadovoljstva z zaposlitvijo. Je pa 

računanje aritmetične sredine iz tovrstne 4-stopenjske lestvice pogojno nesprejemljivo, saj je 

bila srednja vrednost te lestvice (niti zadovoljen, niti nezadovoljen) odstranjena. 
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Tabela 5.65: Zadovoljstvo z zaposlitvijo: razlike v povprečjih po posameznih državah 

 
Vir: EWCS/2005. 
 

V tabeli 5.65 imamo za vsako državo izpisane osnovne opisne statistike (aritmetično sredino, 

število enot in standardni odklon). Vidimo, da razlike v povprečjih na splošno niso velike. 

Najbolj so s svojo zaposlitvijo (in s tem delovnimi pogoji) zadovoljni na Danskem (1,60), v 

Veliki Britaniji (1,65), na Norveškem (1,67), v Švici (1,71), v Avstriji (1,77), v Cipru (1,78), 

v Belgiji (1,81), na Irskem (1,83), v Nemčiji (1,88), na Švedskem (1,90), na Nizozemskem 

(1,92), v Luksemburgu (1,92), na Malti in Finskem (1,96), na Portugalskem (1,97), v Franciji 
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(2,01), v Španiji (2,03), na Hrvaškem (2,05), v Češki Republiki (2,06), na Poljskem in 

Slovaškem (2,08), v Italiji (2,11), v Sloveniji (2,19), v Estoniji (2,20), na Madžarskem (2,21), 

v Litvi (2,23), v Latviji (2,24), v Bolgariji (2,25), v Romuniji (2,30), v Grčiji (2,38) in v 

Turčiji (2,50).  

Vidimo lahko, da so v Sloveniji anketiranci glede na vrednost aritmetične sredine (2,19) 

zadovoljni s svojo zaposlitvijo (Slovenija se nahaja na 23. mestu). Tudi za vse ostale države 

lahko rečemo, da so anketiranci (glede na vrednost aritmetične sredine) zadovoljni s svojo 

zaposlitvijo. 

Dejansko smo države v tabeli 5.65 razvrstili glede na zadovoljstvo z delovnimi pogoji v 

službi in iz ranga se jasno vidi, da se Sloveniji ne nahaja na sredini ranžirne vrste ampak v 

spodnji polovici. Natančneje: 72% držav se nahaja višje od Slovenije, ker njihovi zaposleni 

izkazujejo višjo stopnjo zadovoljstva s pogoji dela kot Slovenci. 

 

Tabela 5.66: Frekvenčna porazdelitev neodvisne spremenljivke »Zadovoljstvo z zaposlitvijo-

Slovenija« 

 
Vir: EWCS/2005. 
 

Za prikaz frekvenčne porazdelitve spremenljivke »Zadovoljstvo z zaposlitvijo« za Slovenijo 

smo uporabili Programski stavek Select if (select cases). 

V tabeli so posebej predstavljene veljavne (Valid) in manjkajoče (Missing) vrednosti. 

Veljavnih odgovorov na vprašanje je bilo 599 od 600, kar predstavlja 99,8% vseh 

anketirancev. V prvem stolpcu (Frequency) so izračunane absolutne frekvence. Vidimo, da je 

več kot polovica anketirancev (352) zadovoljnih s svojo zaposlitvijo. Sledijo anketiranci (teh 

je 135), ki niso preveč zadovoljni s svojo zaposlitvijo. 81 anketirancev je zelo zadovoljnih s 

svojo zaposlitvijo, 31 pa je takih, ki s svojo zaposlitvijo niso zadovoljni. 

V naslednjem stolpcu so izračunane relativne frekvence ali odstotki (Percent), pri čemer so 

upoštevani vsi anketiranci, tudi tisti z manjkajočimi vrednostmi. Tako vidimo, da je 58,7% 
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anketirancev zadovoljnih s svojo zaposlitvijo, 22,5% je takšnih, ki niso preveč zadovoljni s 

svojo zaposlitvijo, 13,5% anketirancev je s svojo zaposlitvijo zelo zadovoljnih, 5,2% pa s 

svojo zaposlitvijo sploh niso zadovoljni.  

Eden (0,2 %) anketiranec ni odgovoril na to vprašanje (Missing). 

V stolpcu Valid Percent so upoštevani samo anketiranci z veljavnimi vrednostmi. Ker imamo 

v datoteki samo eno manjkajočo vrednost se »navadni« in veljavni odstotek skoraj ne 

razlikujeta. Razlika je samo pri anketirancih, ki so zadovoljni s svojo zaposlitvijo. Tako 

vidimo, da je delež anketirancev, ki so odgovorili z veljavnim odgovorom in so zadovoljni s 

svojo zaposlitvijo 58,8%. 

V zadnjem stolpcu Cumulative Percent imamo izračunan kumulativni odstotek, ki predstavlja 

odstotek do zgornje meje i-tega razreda (upoštevani so veljavni odstotki). Pri tem odstotku 

torej odstotke seštevamo (kumuliramo) od razreda do razreda oziroma od ene vrednosti 

spremenljivke do druge. Za odgovor »zelo zadovoljen« se je odločilo 13,5% anketirancev. Če 

k temu dodamo anketirance, ki so izbrali odgovor »zadovoljen«, dobimo skupaj 72,3% 

anketirancev.  

 

6. SKLEP 

S preučitvijo nabora aktualne literature in z analizo raziskave smo dosegli v uvodu 

postavljene cilje. Na podlagi vprašalnika SJM/2005 smo identificirali in analizirali izbrane 

dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Ugotovili smo na katerih področjih je 

največje (ne)zadovoljstvo oziroma kateri dejavniki najbolj določajo razlike v stopnji 

zadovoljstva zaposlenih. Rezultati analize kažejo, da so anketiranci najbolj zadovoljni z 

odnosi med sodelavci, s samostojnostjo pri delu, z varnostjo zaposlitve, z ugledom dela, z 

naravo dela, z možnostjo za strokovni razvoj in s pripadnostjo podjetju. Najslabše so ocenili 

plačilo za delo in možnosti za napredovanje. Med omenjenima dejavnikoma zadovoljstva smo 

zasledili tudi močno linearno povezanost (večji kot imajo anketiranci zaslužek večje možnosti 

imajo za napredovanje). 

Tudi delovne razmere oziroma pogoji dela na delovnem mestu so bili ocenjeni dokaj 

pozitivno. Zaposleni menijo, da se pri delu srečujejo z nevarnimi pogoji komaj kdaj. Prav 

tako anketiranci v povprečju ne opravljajo težkih fizičnih del. Se jim pa včasih zdi njihovo 

delo stresno in so pogosto oziroma včasih izčrpani. Tudi samo ravnovesje med delom in 

zasebnim življenjem je bilo ocenjeno dokaj pozitivno. Zaposleni so mnenja, da njihove 

družinske obveznosti skoraj nikoli ne vplivajo oziroma motijo njihovega dela v službi. Včasih 

pa njihove službene obveznosti motijo oziroma vplivajo na družinsko življenje.  
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Glede na navedeno, lahko v uvodu postavljeno hipotezo, da so zaposleni pri svojem delu 

najbolj zadovoljni s sodelavci in z varnostjo zaposlitve, najbolj nezadovoljni pa s plačo in z 

možnostmi napredovanja, v celoti potrdimo.  

 

Ugotovili smo tudi, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v stopnji zadovoljstva 

(zadovoljstvo z delom kot celoto) glede na demografske podatke. Tako moški kot ženske ter 

zaposleni za določen in nedoločen čas, so v povprečju precej zadovoljni s svojo sedanjo 

zaposlitvijo. Tudi stopnja izobrazbe in starost anketirancev ne vplivata na zadovoljstvo z 

zaposlitvijo. Obe skupini anketirancev sta v povprečju precej zadovoljni s svojo sedanjo 

zaposlitvijo. Rezultati raziskave torej kažejo, da se stopnja zadovoljstva zaposlenih z delom 

kot celoto ne razlikuje po demografskih podatkih. Smo pa posamezne statistično pomembne 

razlike v stopnji zadovoljstva zasledili pri preučevanju nekaterih dejavnikov zadovoljstva, po 

demografskih podatkih. Razlike v zadovoljstvu med spoloma, med zaposlenimi za določen 

čas in zaposlenimi za nedoločen čas, med višje in nižje izobraženimi ter med starejšimi in 

mlajšimi anketiranci, se pojavljajo samo pri nekaterih dejavnikih zadovoljstva. Tako smo 

ugotovili, da moški čutijo večjo pripadnost svojemu podjetju kot ženske in bolje ocenjujejo 

odnose med sodelavci. Moški tudi pogosteje opravljajo težja fizična dela in delajo v 

nevarnejših pogojih kot ženske. 

Pri vseh ostalih obravnavanih dejavnikih zadovoljstva pa smo ugotovili, da niso odvisni od 

spola. Moški in ženske se strinjajo, da imajo zanimivo delo, dober ugled dela, možnosti za 

strokovno rast, svojo zaposlitev ocenjujejo kot varno oziroma zanesljivo, pri svojem delu so 

samostojni ter se niti strinjajo, niti se ne strinjajo, da imajo pri svoji zaposlitvi dober zaslužek 

oziroma dobre možnosti za napredovanje. Glede ocene odnosov med vodstvom in 

zaposlenimi se opredeljujejo nevtralno (niti dobri, niti slabi). Izčrpanost in stres na delovnem 

mestu pa se tako pri ženskah kot pri moških pojavljata včasih. Tudi ravnovesje med delom in 

zasebnim življenjem ocenjujejo pozitivno.  

Glede na dobljene rezultate, lahko hipotezo, da so ženske in moški v povprečju enako 

zadovoljni na delovnem mestu oziroma, da v Sloveniji ne obstaja statistično pomembna 

razlika v zadovoljstvu med spoloma, skoraj v celoti potrdimo.  

 

Tudi stopnja zadovoljstva z izbranimi dejavniki glede na status zaposlitve je pokazala 

nekatere razlike. Tako smo z obdelavo podatkov ugotovili, da so zaposleni za nedoločen čas 

pri svojem delu samostojnejši, pogosteje pridejo iz službe izčrpani in imajo bolj varno 
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oziroma zanesljivo zaposlitev, od zaposlenih za določen čas. Pri vseh ostalih dejavnikih 

zadovoljstva med omenjenima skupinama ne prihaja do razlik. 

Hipotezo, da med statusom zaposlitve in stopnjo zadovoljstva obstaja povezava oziroma, da 

so zaposleni za določen čas bolj nezadovoljni na delovnem mestu kot zaposleni za nedoločen 

čas, lahko skoraj v celoti zavrnemo. Ugotovili smo namreč, da se tako zaposleni za nedoločen 

čas kot zaposleni za določen čas strinjajo, da imajo zanimivo delo, dober ugled dela, možnosti 

za strokovno rast, da so ponosni, da delajo za svoje podjetje ter se niti strinjajo, niti se ne 

strinjajo, da imajo pri svoji zaposlitvi dober zaslužek oziroma dobre možnosti za 

napredovanje. Glede ocene odnosov med vodstvom in zaposlenimi se opredeljujejo nevtralno 

(niti dobri, niti slabi). Odnose med sodelavci pa ocenjujejo kot precej dobre. Tudi ravnovesje 

med delom in zasebnim življenjem in pogoje dela na delovnem mestu ocenjujejo dokaj 

pozitivno. 

 

Razlike v stopnji zadovoljstva z izbranimi dejavniki se pojavljajo tudi pri višje in nižje 

izobraženih. Ugotovili smo namreč, da imajo višje izobraženi pri svoji zaposlitvi bolj 

zanimivo delo, boljši zaslužek, boljše možnosti za napredovanje in boljše možnosti za 

strokovno rast, kot nižje izobraženi. Tudi izčrpanost, težka fizična dela in delo v nevarnejših 

pogojih se pri višje izobraženih pojavljajo komaj kdaj. Je pa pri višje izobraženih pogosteje 

prisoten stres na delovnem mestu.  

Se pa tako višje kot nižje izobraženi strinjajo, da imajo varno zaposlitev, dober ugled dela, da 

so pri svojem delu samostojni, in da so ponosni, da delajo za podjetje v katerem so zaposleni. 

Glede na navedeno lahko hipotezo, da se stopnja zadovoljstva zaposlenih viša z višanjem 

stopnje izobrazbe in da so višje izobraženi bolj zadovoljni, skoraj v celoti potrdimo.  

 

Podobne rezultate smo dobili tudi za zadovoljstvo z izbranimi dejavniki glede na starost. 

Statistično pomembne razlike smo zasledili pri naslednjih dejavnikih zadovoljstva: plačilo za 

delo, možnosti za napredovanje, ugled dela in pripadnost podjetju. Tako smo ugotovili, da 

starejši anketiranci čutijo večjo pripadnost svojemu podjetju in imajo večji ugled dela kot 

mlajši anketiranci. Na drugi strani pa imajo mlajši anketiranci boljši zaslužek in boljše 

možnosti za napredovanje, kot starejši anketiranci. 

Pri vseh ostalih dejavnikih zadovoljstva pa starost anketirancev ne vpliva na njihovo oceno. 
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Z primerjavo stopnje zadovoljstva zaposlenih v Sloveniji nasproti evropskim državam smo s 

pomočjo Evropske raziskave o delovnih razmerah preverili, kje se po delovnem zadovoljstvu 

trenutno nahajamo v slovenskem prostoru. Ugotovili smo, da se Slovenija nahaja na 23. mestu  

(72% držav se nahaja višje od Slovenije, ker njihovi zaposleni izkazujejo višjo stopnjo 

zadovoljstva s pogoji dela kot Slovenci). Ti podatki so iz leta 2005 in predvidevamo, da so v 

letu 2011 že precej drugačni (vsaj za nekatere evropske države), vsekakor pa so ti podatki 

zaskrbljujoči. Glede na navedeno, hipotezo, da je povprečna stopnja zadovoljstva zaposlenih 

v Sloveniji enaka evropskemu povprečju, ne moremo potrditi.  

 

Iz zgoraj navedenih ugotovitev izhaja, da je zadovoljstvo na delovnem mestu kompleksen 

pojem in v večjem delu ni toliko odvisen od demografskih podatkov. Očitno nanj vplivajo ne 

le posameznikove potrebe, ampak tudi vrednote in druga osebna načela, ki so izrazito 

subjektivne narave. Slednje nas napeljuje na dejstvo, da bi nam morda kvalitativna 

metodologija raziskovanja - (pol)strukturirani intervju, razkrila širši vpogled v obravnavano 

problematiko in mogoče ponudila konkretnejše rezultate. 
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