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1. Uvod / povzetek 
 

Spodbujanje kakovosti zdravstvenega varstva, s poudarkom na pravični dostopnosti oskrbe, 

kakovosti življenja in  zadovoljstvu uporabnikov ter na smotrni uporabi virov je prednostna naloga 

zdravstvene politike v Sloveniji, pa tudi pri nas. Na podlagi mednarodnih in nacionalnih izhodišč  in 

v okviru uvajanja kakovosti v  slovenske bolnišnice je  Ministrstvo za zdravje RS sprejela program 

uvajanja izboljšav kakovosti v zdravstveni sistem Republike Slovenije. Nenehno izboljševanje 

kakovosti poteka skladno z že pripravljenimi dokumenti, med katerimi je tudi  dokument Uvajanje 

izboljševanja kakovosti v bolnišnice (junij 2006). 

Združenje zdravstvenih zavodov je na podlagi pooblastil večine bolnišnic izvedlo  Javno naročilo 

male vrednosti, v katerem je bil izbran ponudnik za  izvedbo  ankete  o stanju organizacijske klime 

in zadovoljstva v bolnišnicah, pooblaščeni izvajalec OCR Primož Bitenc s.p.  Podlaga za izvedbo 

ankete je  izdelan vprašalnik prirejen za zdravstvo, katerega podlaga je vprašalnik Siok, ki ga je 

pripravila in izdelala delovna skupina, sestavljena iz  osmih članov, različnih strokovnjakov, ki se 

ukvarjajo  z ravnanjem ljudi pri delu iz sedmih slovenskih bolnišnic. 

Izdelali smo preprost, razumljiv in enoten vprašalnik. Vprašalnik  je zastavljen tako, da vsebuje vse 

pomembne kategorije za merjenje, ima možne kasnejše nadgradnje in je zasnovan tako, da je 

primerljiv tako s panogo, kot tudi širše (gospodarstvo).  

 Vprašalnik je bil predstavljen direktorjem, strokovnim direktorjem, glavnim medicinskim sestram 

in predsednikom komisij za kakovost na posvetu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje, junija 

meseca v Ljubljani. Z anketo želimo meriti in s tem  posledično izboljšati zadovoljstvo zaposlenih, 

ker je zadovoljen zaposleni eden izmed ključnih dejavnikov uspeha posamezne delovne 

organizacije. 

 1.1. Kaj je klima in kaj je zadovoljstvo? 

 

Organizacijska oziroma psiho-socialna klima se ponavadi definira kot percepcija vseh tistih vidikov 

delovnega okolja (dogodki, postopki, pravila, odnosi), ki so članom organizacije psihološko 

smiselni, oziroma pomembni. Referenčni okvir je pri raziskovanju klime torej organizacija kot 

celota. 
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Zadovoljstvo z delom spada k naravnanosti do dela. Definira se kot želeno ali pozitivno čustveno 

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

Pri zadovoljstvu govorimo o individualni afektivni reakciji na delovno okolje, pri klimi pa o skupni 

sliki (deskripciji) organizacijskega okolja zaposlenih. 

 1.2. Rezultati merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih 

 

Spremljanje organizacijske klime je praksa uspešnih podjetij. Pozornost je usmerjena predvsem na 

povezavo zadovoljstva z rezultati pri delu. S tem postane ključno vprašanje, kako podjetje 

zaposlenim omogoča, da uveljavljajo svoje znanje in ideje ter tako dosegajo uspeh pri svojem delu. 

To namreč vpliva tako na zadovoljstvo pri delu kot tudi na uspešnost podjetja. V slovenskih 

bolnišnicah se tako prvič spremlja splošno zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska klima. 

Raziskava v letu 2021 je bila izvedena s pomočjo vprašalnika, ki je nastal pod okriljem projekta 

SiOK – zastopnik g. Primož Bitenc in projektne skupine za zdravstvo v l.2006, ter nam omogoča, 

poleg merjenja organizacijske klime posamezne bolnišnice, tudi primerjavo med podjetji v Sloveniji  

in primerjavo s povprečjem bolnišnic v tekočem letu. 

 

Poročilo raziskave „Organizacijska klima”  v slovenskih bolnišnicah je sestavljeno iz več segmentov: 

ske klime po posameznih kategorijah v bolnišnici 

 klime v bolnišnici s primerjavo po letih in v panogi zdravstvo 
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2. Organizacije vključene v dosedanje projekte 
 

 

UKC Ljubljana 

UKC Maribor 

UPK Ljubljana 

Onkološki inštitut Ljubljana 

URI SOČA   

Bolnišnica Golnik                  

Psihiatrična bolnišnica Begunje  

Psihiatrična bolnišnica Ormož  

Psihiatrična bolnišnica Vojnik 

Psihiatrična bolnišnica Idrija 

Splošna bolnišnica Novo mesto                                    

Splošna bolnišnica Trbovlje 

Splošna bolnišnica Jesenice 

Splošna bolnišnica Celje 

Splošna bolnišnica Nova Gorica 

Zavod RS za transfuzijsko medicino 

ZD Koper 

ZD Metlika 

ZD Ljubljana 

Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid 

Splošna bolnišnica Murska Sobota 

Bolnišnica Topolšica 

Bolnišnica Postojna 

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 

Inštitut za Patologijo 
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 2.1. Kako učinkovito analizirati poročilo organizacijske klime ? 

 

V nadaljevanju je prikazan tabelarni prikaz ocen vseh kategorij in trditev ter primerjave. Prikaz je 

poenostavljen z 4 barvami: ZELENA – zelo dobro (nadpovprečno), BELA – dobro (malo nad 

povprečjem), RUMENA – slabša (malo pod povprečjem), RDEČA – zelo slabo (precej pod 

povprečjem), predstavlja izziv v organizaciji. 

Rezultati merjenja organizacijske klime kažejo, kako naši zaposleni dojemajo svoje delovno okolje. 

Nekatere stvari vidijo v boljši luči in druge manj optimistično. Ta razlika v percepciji je ključna za 

branje in uporabo rezultatov.  

Naslednji pomemben vidik je primerjava z drugimi podatki. Najpomembnejša je primerjava z 

lastnimi podatki iz preteklih let (če obstajajo). Iz te primerjave lahko vidimo trende. Če nimamo 

meritev iz preteklosti, lahko še vedno primerjamo svoje podatke s podatki višje organizacijske 

enote ali s podatki panoge. Tudi te razlike so lahko manjše ali večje in v našo korist ali v našo 

škodo. Spet se osredotočimo na kategorije / vprašanja, kjer so razlike večje.  

Za pomoč vodjem za hitro analiziranje podatkov o klimi  se v poročilu uporablja štiribarvno kodo.  

Zelena barva označuje postavke z najvišjo oceno v okviru 

opazovane skupine (kategorijo). To so zelo verjetno naše 

prednosti.  

Bela barva označuje elemente, ki so še vedno pozitivni (nad 

povprečjem), vendar ne tako izrazito.  

Rumena barva označuje predmete, ki so že pod povprečjem, 

vendar ne tako izrazito.  

Rdeča barva označuje najnižje rezultate. To so zelo verjetno naši izzivi  

Barve se uporabljajo tudi za razlike (kadar so te izračunane). Zelena tukaj barva pomeni najbolj 

ugodnno razliko in rdeča najmanj ugodno razliko - ne glede absolutne vrednosti razlik.  

V vsakem primeru rezultati meritev organizacijske klime kažejo percepcijo (dojemanje) zaposlenih. 

Za boljšo uporabo rezultatov in za pripravo akcijskih načrtov se morajo vodje vprašati o globljih 

vzrokih za takšno percepcijo. Pomemben del procesa razmišljanja je dialog s podrejenimi o 

rezultatih. 

VISOKE OCENE 

VIŠJE OCENE 

NIŽJE OCENE 

NIZKE OCENE 
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3. Pregled situacije v zdravstvu za obdobje 2020-2022   
 

 

 

Zadovoljstvo 
Zdravstvo 

2020 
Zdravstvo 

2021 
Zdravstvo 

2022 
StDev %_1,2 %_4,5 SiOK 

razlika 22-
>2021 

razlika 21-
>2020 

Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve 4,45 4,40 4,41 0,84 3,4 88,5 4,19 0,01 -0,04 

Zadovoljstvo s sodelavci 4,04 3,97 3,99 0,95 6,2 73,8 3,97 0,02 -0,05 

Zadovoljstvo z delom 4,05 3,99 3,99 0,92 6,1 75,4 3,89 0,00 -0,06 

Zadovoljstvo z delovnim časom 4,10 4,01 3,97 1,10 10,2 71,7 4,02 -0,04 -0,13 

Zadovoljstvo z neposredno 
nadrejenim 

3,91 3,89 3,93 1,16 12,2 71,8 3,84 0,04 0,02 

Zadovoljstvo z možnostmi za 
izobraževanje 

3,34 3,38 3,65 1,13 14,8 60,8 3,45 0,27 0,31 

Zadovoljstvo s statusom v 
organizaciji 

3,57 3,49 3,56 1,10 15,3 57,9 3,37 0,07 -0,01 

Zadovoljstvo z delovnimi pogoji 
(oprema, prostori) 

3,31 3,30 3,47 1,18 20,2 54,5 3,57 0,17 0,16 

Zadovoljstvo z vodstvom 
organizacije 

3,47 3,43 3,43 1,22 21,8 53,4 3,44 0,00 -0,04 

Zadovoljstvo z možnostjo 
napredovanja 

3,32 3,35 3,40 1,24 22,8 52,2 2,78 0,05 0,08 

Zadovoljstvo s plačo 3,11 3,05 3,08 1,22 29,0 40,7 2,91 0,03 -0,03 

Povprečje 3,70 3,66 3,72 / / / 3,58 0,06 0,02 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Pregled organizacijske klime in 
zadovoljstva 

Zdravstvo 
2020 

Zdravstvo 
2021 

Zdravstvo 
2022 

StDev %_1,2 %_4,5 SiOK 
razlika 22-

>2021 
razlika 21-

>2020 

Odnos do kakovosti 3,93 3,89 3,80 0,80 13,3 67,7 3,73 -0,09 -0,13 

Strokovna usposobljenost in učenje 3,73 3,72 3,78 0,82 14,7 68,2 3,43 0,06 0,05 

Zadovoljstvo 3,70 3,66 3,72 0,76 14,7 63,7 3,58 0,06 0,02 

Motivacija in zavzetost 3,81 3,75 3,60 0,81 18,4 60,2 3,55 -0,15 -0,21 

Inovativnost in iniciativnost 3,71 3,67 3,60 0,80 16,1 57,8 3,60 -0,07 -0,11 

Vodenje 3,64 3,63 3,54 0,91 20,1 58,7 3,31 -0,09 -0,10 

Notranji odnosi 3,69 3,62 3,51 0,99 19,8 57,3 3,40 -0,11 -0,18 

Organiziranost 3,61 3,58 3,46 0,95 20,4 54,9 3,45 -0,12 -0,15 

Poznavanje poslanstva in vizije ter 
ciljev 

3,49 3,46 3,39 0,94 21,9 51,5 3,42 -0,07 -0,10 

Notranje komuniciranje in 
informiranje 

3,36 3,35 3,29 1,00 27,6 49,8 3,24 -0,06 -0,07 

Povprečje 3,70 3,66 3,72 / / / 3,58 0,06 0,02 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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4. Zavzetost zaposlenih v panogi zdravstvo v letu 2022 
 

V okviru koncepta osebne zavzetosti nas bolj kot ocene posameznih trditev zanimajo povprečne 

ocene posameznika po vseh trditvah, kajti glede na to, ga lahko uvrstimo v eno izmed kategorij 

osebne zavzetosti.  

Kategorije osebne zavzetosti so tri in sicer: 

- zavzeti posamezniki so tisti energični posamezniki, ki delajo s strastjo in čutijo globoko 

povezanost z organizacijo, v kateri so zaposleni.  

- nezavzeti posamezniki  so delno odsotni in naredijo le tisto, kar morajo. Tekom delovnega časa 

na »pol spijo«, v delo sicer vlagajo svoj čas, ne pa tudi energije in strasti.  

- aktivno nezavzeti posamezniki  niso samo nezadovoljni na svojem delovnem mestu, ampak svoje 

nezadovoljstvo tudi aktivno izkazujejo. Škodljivo vplivajo tudi na zadovoljstvo strank.  
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5. Metodologija na splošno 
 

 

Za ugotavljanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih smo uporabili kvantitativno metodo 

raziskovanja. Kot analitičen pripomoček za kvantitativno merjenje organizacijske klime in 

zadovoljstva zaposlenih v podjetju smo uporabili vprašalnik, ki je sestavljen iz posameznih trditev, 

katere se združujejo v naslednje kategorije: 

 

1. Odnos do kakovosti 

2. Inovativnost in iniciativnost 

3. Motivacija in zavzetost 

4. Pripadnost organizaciji 

5. Notranji odnosi 

6. Strokovna usposobljenost in učenje 

7. Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 

8. Vodenje 

9. Organiziranost  

10. Notranje komuniciranje in informiranje 

11. Razvoj kariere 

12. Nagrajevanje 

13. Zadovoljstvo  

14. Primerjalna vprašanja 

15. Dodatna vprašanja o sistemih 
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V kategorijah organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih (od 1 do 15), so bile navedene 

trditve, za katere so anketiranci izbirala med ocenami od 1 do 5, pri čemer je bila najbolj pozitivna 

ocena 5, najbolj negativna pa 1. Podane ocene  za posamezne trditve so imele sledeč pomen: 

 

         1                    2            3        4    5 

sploh se ne strinjam            delno se ne strinjam                 niti da niti ne                 večinoma se strinjam               popolnoma se strinjam 

 

Pri interpretaciji rezultatov smo kot mejno oceno postavili oceno 3, kar je pod to oceno se smatra 

kot slabo oziroma kritično, kar je nad oceno 4 je opredeljeno kot dobro. 

Odprto vprašanje oziroma komentar je anketirancem dal možnost, da so lahko povedali svoje 

mnenje o organizacijski klimi in zadovoljstvu pri delu.  

 5.1. Opredelitev organizacijske klime 

 

Organizacijsko klimo definirajo nekateri avtorji kot situacijo, drugi kot lastnost organizacije, spet 

tretji kot zaznavanje posameznikov. Organizacijska klima je vzdušje v organizaciji, ki je posledica 

različnih znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki 

vplivajo na obnašanje ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti.  

Organizacijska oz. psihosocialna klima se ponavadi definira kot percepcija vseh elementov 

delovnega okolja (dogodki, postopki, pravila, odnosi), ki so članom organizacije psihološko smiselni 

oz. pomembni. Referenčni okvir pri raziskovanju klime, je torej organizacija kot celota. 

 5.2. Viri organizacijske klime 

 

Na klimo lahko vplivajo faktorji od zunaj in znotraj organizacije. Znotraj organizacije vplivajo na 

klimo trije faktorji in sicer širša organizacija, neposredno okolje in posameznik. Vse to lahko vpliva 

na zaznavanje klime. Klima lahko posledično vpliva na vedenje zaposlenih ter se pogosto ojačuje 

sama. Na primer, slaba klima lahko vodi v nižjo motiviranost in slabše zadovoljstvo z delom, zato 

lahko posamezniki dojemajo, da ima njihova organizacija slabo klimo. Tudi med posameznikom in 

klimo sta puščici obrnjeni v obe smeri. To pomeni, da nekatere značilnosti posameznika oblikujejo 

zaznavanje klime. Če se posameznikove želje slabo ujemajo s tem, kar mu organizacija nudi, ima 

lahko to slab učinek na zaznavanje klime. Ker so ljudje prilagodljivi do določene mere, lahko čez 

čas klima vpliva na posameznika tako, da le-ta zniža svoje želje. 



 12 

 5.3. Dimenzije organizacijske klime 

 

Pri raziskavi organizacijske klime nas ne zanimajo vse okoliščine posameznikovega doživljanja, zato 

se omejimo le na posamezne okoliščine, ki predstavljajo posamezne dele klime in jih imenujemo 

dimenzije klime. 

To so tisti dejavniki, ki določeno organizacijsko klimo oblikujejo. Klime in njene dimenzije so vedno 

prisotne v združbi, zato jih ni treba iskati. Da bi ugotovili dimenzijo posamezne organizacijske 

klime, jo moramo najprej predpostaviti in šele potem ugotavljamo, ali je ta dimenzija bistvena za 

klimo ali ne. Tako recimo ne ugotavljamo, ali imajo delavci v podjetju svoja stališča ali ne, lahko pa 

poskušamo ugotoviti , kakšna so ta stališča. 

Projekt SiOK je prilagojen slovenskem trgu in razmeram. Osnovne dimenzije, ki so vključene v 

vprašalnik za merjenje organizacijske klime po metodologiji SiOK, so 

 

 odnos do kakovosti, 

 inovativnost in iniciativnost, 

 motivacija in zavzetost, 

 notranji odnosi, 

 vodenje, 

 strokovna usposobljenost in učenje, 

 poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev, 

 organiziranost, 

 notranje komuniciranje in informiranje, 

 

Raziskovanje klime izhaja iz enostavne predpostavke, po kateri je različna socialna okolja mogoče 

opisati s pomočjo omejenega števila istih ali podobnih dimenzij ali faktorjev klime. To število 

običajno variira od treh do šestih temeljnih dimenzij. Pregled raziskav klime, ki se navajajo v 

literaturi in izhajajo iz različnih vprašalnikov za klimo, kaže na različne nabore deriviranih-izvedenih 

faktorjev oz. dimenzij klime. Dobljene razlike v strukturi klime se lahko pripišejo različnim 

organizacijskim pogojem in dogodkom. Ker je klima definirana s percepcijo delovnega okolja, bi 

bilo težko pričakovati identičen nabor deriviranih faktorjev klime v različnih delovnih okoljih, kjer 

obstajajo povsem specifične oblike organizacijske prakse in procesov. V tem smislu vprašalnik 

SiOK, ki izhaja iz (po mnenju avtorjev/ekspertov/svetovalcev na področju organizacijskega 
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vedenja) večjega števila apriornih dimenzij (faktorjev), predstavlja vsebinsko dobro osnovo za 

merjenje organizaciske klime v organizaciji. 

 5.4. Organiziranost 

 

Za uspešno poslovanje je bistveno usklajeno delovanje celotnega podjetja. Lastniki podjetja dajejo 

skupno nalogo podjetja v izvedbo menedžerjem, ti pa dalje svoje naloge, dolžnosti in zadolžitve 

naložijo podrejenim. Zaposleni tako prejmejo od menedžmenta splošno usmeritev. Pri tem je 

potrebno veliko izmenjave informacij in usposabljanja, da zaposleni vedo, kako in kaj lahko 

prispevajo k skupnem uspehu organizacije. Gre za prenos odgovornosti za opravljeno delo in 

razumevanje, kako je uspešnost tega dela povezana z uspešnostjo celotne organizacije oz. ali je 

ustrezna za izpolnitev vizije podjetja. 

Ta dimenzija poizkuša v podjetju ugotoviti, ali zaposleni v podjetju prevzemajo odgovornosti za 

rezultate svojega dela, imajo jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje, razumejo svoje mesto 

v organizacijski shemi, ali vodje prevzemajo odločitve pravočasno in spodbujajo samostojnost 

zaposlenih pri delu in ali so pristojnosti ter odgovornosti na vseh nivojih pravilno uravnotežene. 

 5.5. Strokovna usposobljenost in učenje 

 

Znanje je ključni dejavnik konkurenčnosti, zato mu uspešna podjetja namenijo veliko pozornosti in 

sredstev. Načrt usposabljanja in izobraževanja v podjetju se pripravi glede na zahteve delovnih 

mest in delovnega procesa, želja zaposlenih, vrzeli, ki so ugotovljene pri letnih razgovorih, novosti, 

ki se med letom uvajajo v podjetju, in glede na načrtovano razvojno usmeritev podjetja. Zaposleni 

se lahko na usposabljanje prijavijo sami, ko ugotovijo, katerih znanj jim primanjkuje, ali pa na 

pobudo vodje. Najpogostejše oblike izobraževanj v podjetjih so računalniški tečaji in tečaji tujih 

jezikov, kar povečuje konkurenčnost zaposlenim. Najbolj pomembno pa je, da se z dodatnim 

usposabljanjem zagotovijo potrebna znanja, ki so potrebna za izvajanje poslovne strategije in 

doseganje ciljev. 

V to dimenzijo so vključene trditve, da se zaposleni učijo drug od drugega, da so v podjetju 

zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo, da podjetje nudi potrebno usposabljanje za 

dobro opravljanje dela in pri izvajanju upošteva tudi želje zaposlenih. Zanima nas tudi mnenje 
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zaposlenih o sistemu usposabljanja v njihovem podjetju. Zaposleni se morajo zavedati, da so le 

izobraženi in usposobljeni delavci, ki so voljni razvijati svoje kompetence, pomemben element v 

podjetju. 

 5.6. Odnos do kakovosti 

 

Kakovost je za podjetja ne le konkurenčna prednost, ampak vse bolj pomembna konkurenčna 

nujnost, saj svetovni trendi in zakonske zahteve določajo vse bolj ostre kakovostne in ekološke 

kriterije. Vse bolj se uveljavlja program celovitega obvladovanja kakovosti (ang. Total Quality 

Management – TQM), ki postavlja v središče zaposlene, ki lahko najbolj prispevajo k zagotavljanju 

kakovosti in odpravljanju napak. Za konkurenčnost podjetja je nujna vpeljava standardov 

kakovosti, npr. ISO standard. 

S to dimenzijo organizacijske klime poizkušamo ugotoviti, ali se zaposleni zavedajo, da so vpliven in 

odgovoren člen tako pri ravnanju z okoljem kot pri doseganju standardov kakovosti. Ugotavlja se 

tudi odnos zaposlenih do drugih sodelavcev v podjetju. 

 5.7. Notranje komuniciranje in informiranje 

 

Z vidika teorije človeških virov je komuniciranje temeljni organizacijski proces; je vitalnega pomena 

za učinkovito koriščenje človeških potencialov in za učinkovito odločanje. Komunikacijski proces 

sestoji iz pošiljatelja, sporočila in prejemnika, bistvo komunikacije pa je informacija, ki jo lahko 

grobo definiramo kot nekaj, kar zmanjšuje negotovost pri odločanju in je namensko sporočilo 

nekomu. 

Vodstva uspešnih organizacij se zavedajo pomena neposrednega komuniciranja z zaposlenimi. 

Pravočasne in točne informacije so eden od pogojev, da zaposleni dobro delajo. Komuniciranje je 

pomembno orodje pri prenosu vizije in poslovnih ciljev organizacije do vsakega zaposlenega. Kadar 

vsi v organizaciji poznajo poslovne rezultate in značilnosti konkurenčnega poslovnega okolja, bolje 

opravljajo svoje delo in imajo občutek, da organizaciji pripadajo. 

Odkrito komuniciranje zaposlenih omogoča razumevanje delovne in poslovne etike, ki je 

pomembna za dobro klimo v organizaciji. Hkrati nam ta dimenzija omogoča ugotavljanje 
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učinkovitosti komunikacij s trditvami, kot so »komuniciranje temelji na dialogu«, »ton 

komuniciranja je sproščen, prijateljski«, »nadrejeni posredujejo dovolj informacij za dobro 

opravljanje dela zaposlenih« in »vodstvo posreduje informacij na razumljiv način«. 

 5.8. Notranji odnosi 

 

Potrebe zaposlenih po dobrem počutju na delovnem mestu so vsak dan večje, saj človek preživi 

večino dneva na delovnem mestu, na kar pa bistveno vplivajo medsebojni odnosi. Odnosi v 

organizaciji so vedno prisotni in izhajajo iz naših osebnih lastnosti ter so usmerjeni na druge. 

Pojavljajo se kot odnosi sodelovanja ali kot konfliktni odnosi. Sodelovanje nastane, ko poizkušajo 

zaposleni s skupnimi napori in medsebojno pomočjo doseči postavljene cilje. Temelji na zaupanju, 

odkritosti in zavzetosti za reševanje konfliktov. Konfliktni odnosi pa se pojavljajo, ko gre za 

medsebojno nasprotovanje različnim stališčem, potrebam, željam, ravnanjem in pogledom. So 

neizbežni, posledica njihovega doživljanja pa je občutek razdiralnosti, ki ga tako zaposleni kot 

vodstvo podjetja ne želijo in je neprijeten. Ta neprijetnost pa povzroča, da se skušajo ljudje 

konfliktom izogibati in jih preprečevati. Pametneje ravnajo tisti, ki se konfliktom ne izogibajo, pač 

pa se pripravijo na njihovo reševanje. Za ta korak je potrebno razumeti nastajanje konflikta, 

ustvariti morajo ustrezno klimo, ki poudarja predvsem pozitivne lastnosti konfliktov. 

S to dimenzijo preučujemo tudi odnos med zaposlenimi in vodstvom. Zaposleni bodo bolj 

motivirani, če bodo sodelovali v procesih odločanja o pogojih svojega dela in skupaj z vodjo 

sodelovali pri iskanju ustreznih rešitev. Notranji odnosi so torej nekakšna klima, ki jo je potrebno 

vsekakor raziskati, predvsem pa, kakšna je in kaj bi bilo potrebno spremeniti, saj so dobri odnosi v 

organizaciji pomemben dejavnik za doseganje dobrih poslovnih rezultatov.  

 5.9. Vodenje 

 

Dimenziji notranji odnosi in vodenje se dopolnjujeta in prekrivata, saj odnose v organizaciji 

ustvarjajo predvsem vodilne osebnosti, zato je razumljivo, da ima stil vodenja pomemben vpliv na 

oblikovanje organizacijske klime. Vodja lahko uveljavi svoje zahteve na avtoritativen, ukazovalen 

način, ob katerem se podrejeni pogosto počutijo nepomembne, kar lahko vodi v slepo 

izpolnjevanje ukazov nadrejenega ali pa se ustvari med njimi konflikt. Boljša organizacijska klima je 
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v organizacijah, kjer prevladuje demokratični stil vodenja, ki daje posamezniku možnost, da izraža 

svoje ideje in zamisli. Vodja zaposlenim daje občutek pomembnosti in zaupanja, zna ustvariti 

sproščene odnose, hkrati pa je tudi neizprosno zahteven glede izpolnitve konkretnih nalog. 

Podrejeni tedaj ve, da mora svoje naloge opraviti dobro, hkrati pa se počuti upoštevanega, zato 

naredi vse, da bi svoje delo opravil kar najbolje. 

V to dimenzijo klimo so vključene trditve o samostojnosti zaposlenih pri opravljanju svojega dela in 

sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo. Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih 

dela, jih zadovoljivo usmerjajo pri delu in tudi sami sprejemajo utemeljene pripombe na svoje 

delo. V organizaciji se poskuša odpraviti stil vodenja, za katerega so značilni poveljevanje in 

ukazovanje. Pomembno je, da si zaposleni upajo odkrito podati svoje mnenje. 

 5.10. Poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 

 

Temelj vsake uspešnosti v organizaciji so jasno zastavljeni vizija, strategija, vrednote in poslovni 

cilji. Z vizijo razumemo neko notranjo sliko mogočega in zaželenega stanja organizacije in gre 

največkrat za opis organizacije kot celote, njene dejavnosti, kulture v prihodnosti. Vizija 

organizacije je potrebna in koristna z vidika sporočanja vsem v organizaciji in njenem okolju, saj 

mora dati lepšo sliko, kot je sedaj, mora pa biti realistična in privlačna. Iz nje izvirajo cilji 

organizacije in je ideal, h katerem organizacija teži. Vizijo potrebuje vsaka organizacija, še posebej 

pa je potrebna organizacijam, ki so v krizi oz. kjer so potrebne spremembe. V krizi namreč 

organizacija izgublja vero v dosedanje usmeritve in za rešitev nujno potrebuje novo vizijo, ki 

predstavlja usmeritve, hkrati pa tudi motivira. Vizije organizacije pa ne smemo zamenjevati s 

poslanstvom, kjer gre za določanje bistva poslovanja organizacije, obravnavanje temeljnih 

prepričanj in vrednot ter prihodnosti poslovanja tako, da loči organizacijo od vseh drugih. 

Poslanstvo tudi določa razpoloženje, kulturo poslovanja in omogoča identifikacijo zaposlenih z 

organizacijo. Tako kot za posameznike, velja tudi za organizacijo, da je za uspešno usmerjenost 

njihovega delovanja nujna postavitev ciljev. Cilje lahko opredelimo kot jasno in zaželeno realno 

stanje, njihovo doseganje pa je uspeh. 

Ta dimenzija poskuša ugotoviti ali imajo organizacije oblikovano poslanstvo, vizijo in cilje ter ali si 

prizadevajo za izpolnitev le-teh. Ali so cilji realni in jasni ter ali jih zaposleni sprejemajo za svoje? 
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Ali imajo organizacije in posamezni oddelki jasno oblikovane cilje, ali imajo delovna mesta jasno 

oblikovane in zastavljene naloge in ali pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujejo tudi zaposleni? 

 5.11. Motivacija in zavzetost 

 

Motivacija je pomembna aktivnost vodstva, s katero si vodilne osebnosti prizadevajo prepričati 

ostale zaposlene, da bi s svojim delom dosegali rezultate, ki so pomembni za njihovo organizacijo. 

Vsak vodja se spopade z izzivom, kot je motiviranje delavcev, delavec pa je pripravljen na zahteve 

šele takrat, ko se na svojem delovnem mestu počuti spoštovan, opažen in ima občutek, da bo do 

popolnosti izkoristil svoje potenciale. 

Ljudje delujejo zaradi zadovoljevanja svojih potreb. Te povzročajo v človeku napetost, željo, 

hotenje. Problem motivacije je problem usmerjanja energije k postavljenemu cilju. Cilj, ki je povod 

delovne aktivnosti, pa mora biti usklajen s človekovimi potrebami. Prepoznavanje in 

zadovoljevanje potreb pripomore, da bodo zaposleni dali od sebe le najboljše. 

S to dimenzijo organizacijske klime ugotavljamo zavzetost zaposlenih za svoje delo, zadovoljstvo z 

informiranostjo v organizaciji in pripravljenost zaposlenih za dodaten napor, kadar se le-ta pri delu 

zahteva. Zanima nas tudi, ali se v organizaciji ceni dobro opravljeno delo, ali so dobri delovni 

rezultati pohvaljeni in kako zaposleni dojemajo zahteve glede delovne uspešnosti. 

 5.12. Inovativnost in iniciativnost 

 

Inovativnosti zaposlenih večina organizacij posveča veliko pozornosti. Zavedajo se, da je 

dolgoročni uspeh organizacije močno odvisen od uvajanja nenehnih izboljšav in novosti pri 

izdelkih, storitvah, tehnologijah in procesih. Inovativnost ali ustvarjalnost sta vključeni v merila za 

ugotavljanje uspešnosti posameznikov ali skupin. V nekaterih organizacijah skušajo razviti kulturo, 

v kateri bo vsak zaposlen razumel, da mora nenehno iskati izboljšave. Inovacije in inovativnost niso 

le stvar vodstva, ampak vseh zaposlenih. Osnova za inovacijo je invencija. To je vsaka nova zamisel, 

ki obeta korist. Inovacija iz nje nastane, ko jo kdo razvije do popolne uporabnosti in ko jo poleg 

tega odjemalci sprejmejo, kupijo in uporabijo ter omogočijo avtorju, izdelovalcu in prodajalcu 

zaslužek, ker jo štejejo za koristno. Svetovna organizacija za intelektualno lastnino deli inovacije na 

tržne in vsebinske. Tržne so tiste rešitve, katere kupci priznajo ali odkupijo, ker jim pomenijo 
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novost ali izboljševanje rezultatov, vsebinske pa tiste rešitve, ki z uporabo prinašajo dobiček ali 

boljši ekonomski rezultat. 

 

 5.13. Vpliv organizacijske klime na uspešnost organizacije 

 

Z uspešnostjo organizacije mislim na njeno uspešnost in učinkovitost. Uspešnost in učinkovitost 

organizacije sicer nista enaka koncepta. Organizacija, ki želi biti dolgoročno uspešna, mora strmeti 

k obema kriterijema. Uspešnost je stopnja, do katere je organizacija dosegla svoje cilje. 

Učinkovitost organizacije izračunamo kot obseg porabljenih virov (denar, surovine, zaposleni, 

delovni čas) glede na dobljeni iztržek (ang. output). 

Ob presojanju uspešnosti in učinkovitosti poslovanja moramo imeti v mislih cilje organizacije. 

Danes se organizacije zavedajo pomena strank, zaposlenih in širše družbe. Ob presojanju 

uspešnosti in učinkovitosti organizacije moramo upoštevati vse deležnike (lastniki, zaposleni, 

menedžment, stranke itd.). 

 5.14. Razumevanje posameznih tabel in kategorij 

 

Poročilo sestavljajo naslednji pregledi: 

 pregled kategorij organizacijske klime ter zadovoljstva; 

 ti. »naj – naj« tabele, ki prikazujejo ekstreme glede na rezultat letošnjega leta, glede na 

porast ali padec v primerjavi s preteklim merjenjem in glede na razliko do nadrejene enote 

 prikat trditev po posameznih kategorijah 

 

6. Nabor možnih ukrepov in aktivnosti 
 

Za ohranitev prednosti in izboljšanje izzivov merjenja organizacijske klime v vašem podjetju je 

potrebno pripraviti načrt aktivnosti. Osredotočite se na en ali dva izbrana izziva, ki pomembno 

vplivata na delovanje in kjer realno lahko pričakujete premik. Nekaj idej oziroma usmeritev za 

ukrepanje najdete na naslednjem seznamu: 

 dialog z zaposlenimi za razjasnitev odprtih vprašanj, ki so se pokazale v rezultatih 

organizacijske klime (lahko na individualni ravni ali v skupini) 
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 izvedba delavnice za razjasnitev odprtih vprašanj s pomočjo strokovnjakov (pomoč 

kadrovske službe) 

 definiranje in razjasnitev delovnih procesov ali točk sodelovanja med enotami in oddelki 

 definiranje in razjasnitev pooblastil in odgovornosti vodij ali zaposlenih 

o na različnih hierarhičnih nivojih organizacije (dialog z nadrejenim vodjem) 

o znotraj enote (na delovnem sestanku ali skupinskimi / individualnimi razgovori) 

 implementacija predlaganih / začrtanih izboljšav (organizacijskih, delovnih procesov, 

načinov dela) 

 sprememba stila vodenja 

 vpeljava osebne komunikacije (dialog) kot nadgradnja pisne / elektronske komunikacije 

 usposabljanje in razvoj vodij v smeri začrtanih / potrebnih sprememb (trening, mentorstvo 

in coaching) 

 nadgradnja in izboljšava rednih sestankov (postaviti koncept učinkovitih sestankov) 

 razjasnitev pričakovanj nadrejenih glede doseganja oddelčnih in individualnih ciljev (sistem 

ciljnega vodenja skozi individualne razgovore in redno spremljanje doseganja ciljev) 

 vključitev vseh zaposlenih, njihova motivacija (njihova mobilizacija) 

 nadgradnja in izboljšava razumevanja sistema nagrajevanja – vpeljava povratne informacije 

s strani neposrednih vodij (pohvala in kritika) 

 razgovor in dogovor o osebnem razvoju in karieri –s pomočjo kariernih / razvojnih 

razgovorov vpeljati v prakso sistem karier (v sodelovanju s strokovno službo) 

 komuniciranje poslanstva, vizije, strategije in ciljev organizacije / enote 

o priprava strategije /  letnega načrta z vključitvijo čim večjega števila vodij in ključnih 

zaposlenih 

o neposredna komunikacija vodstva vsem zaposlenim 

o izvedba delavnic za razumevanje strategije / letnega načrta in definiranje odprtih 

vprašanj 

o neposredna komunikacija vodstva glede odprtih vprašanj 
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7. Obrazec za analizo in akcijski načrt 
 

1. Naziv organizacije / enote:   

2. Direktor / vodja:  

3. 2 do 3 glavne prednosti: 
a.   

 
b.  

  
c.  

 

4. 2 do 3 glavni izzivi: 
a.  

 
b.  

  
c.  

 

5. Izbrani 1 do 2 področji za ukrepanje: 
a.  

 
 

b.   
 

6. Način komuniciranja zaposlenim / rok: 
 
 
 

7. Akcijski načrt: 

(akcijski korak)                                                                     (nosilec)                       (rok za izvedbo) 

   

   

   

   

   

   

   

8. Opombe: 
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8. Prikaz organizacijske klime po kategorijah 

 

Pregled 
organizacijske 

klime in 
zadovoljstva 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -> 

2021 

razlika 
2022 -> 

2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Odnos do 
kakovosti 

3,78 4,05 3,71 0,74 15,3 65,4 3,80 3,73 -0,34 -0,07 -0,09 

Strokovna 
usposobljenost in 
učenje 

3,73 3,75 3,70 0,80 16,6 64,9 3,78 3,43 -0,05 -0,03 -0,08 

Vodenje 3,89 3,76 3,65 0,75 16,2 61,9 3,54 3,31 -0,11 -0,24 0,11 

Notranji odnosi 3,62 3,70 3,53 0,91 17,9 61,9 3,51 3,40 -0,17 -0,09 0,02 

Zadovoljstvo 3,73 3,63 3,51 0,72 18,6 57,4 3,72 3,58 -0,12 -0,22 -0,21 

Motivacija in 
zavzetost 

3,72 3,78 3,48 0,77 21,8 58,1 3,60 3,55 -0,30 -0,24 -0,12 

Inovativnost in 
iniciativnost 

3,73 3,75 3,47 0,75 18,3 52,5 3,60 3,60 -0,28 -0,26 -0,13 

Organiziranost 3,61 3,62 3,43 0,81 19,2 55,0 3,46 3,45 -0,19 -0,18 -0,03 

Notranje 
komuniciranje in 
informiranje 

3,54 3,44 3,28 0,78 26,6 48,5 3,29 3,24 -0,16 -0,26 -0,01 

Poznavanje 
poslanstva in 
vizije ter ciljev 

3,38 3,50 3,23 0,90 23,3 44,5 3,39 3,42 -0,27 -0,15 -0,16 

Max N 34 78 61 / / / 1900 / / / / 

Povprečje 3,67 3,70 3,50 / / / 3,57 3,47 -0,20 -0,17 -0,07 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 

 



 22 

 

 

Zadovoljstvo 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -

> 
2021 

razlika 
2022 -

> 
2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Zadovoljstvo z neposredno 
nadrejenim 

4,26 4,18 4,22 1,06 8,3 85,0 3,93 3,84 0,04 -0,04 0,29 

Zadovoljstvo s stalnostjo 
zaposlitve 

4,32 4,50 4,20 0,92 6,7 85,0 4,41 4,19 -0,30 -0,12 -0,21 

Zadovoljstvo s sodelavci 4,15 4,14 4,10 1,02 8,3 80,0 3,99 3,97 -0,04 -0,05 0,11 

Zadovoljstvo z delom 3,94 4,00 3,73 1,02 11,7 70,0 3,99 3,89 -0,27 -0,21 -0,26 

Zadovoljstvo z delovnim časom 3,76 3,51 3,65 1,09 13,3 60,0 3,97 4,02 0,14 -0,11 -0,32 

Zadovoljstvo z vodstvom 
organizacije 

3,68 3,50 3,35 1,18 23,3 50,0 3,43 3,44 -0,15 -0,33 -0,08 

Zadovoljstvo z možnostmi za 
izobraževanje 

3,47 3,29 3,33 1,13 18,3 48,3 3,65 3,45 0,04 -0,14 -0,32 

Zadovoljstvo s statusom v 
organizaciji 

3,53 3,45 3,12 1,08 21,7 38,3 3,56 3,37 -0,33 -0,41 -0,44 

Zadovoljstvo z možnostjo 
napredovanja 

3,53 3,21 3,07 1,25 36,7 46,7 3,40 2,78 -0,14 -0,46 -0,33 

Zadovoljstvo z delovnimi pogoji 
(oprema, prostori) 

3,35 3,29 3,07 1,16 21,7 36,7 3,47 3,57 -0,22 -0,28 -0,40 

Zadovoljstvo s plačo 2,97 2,83 2,78 1,22 35,0 31,7 3,08 2,91 -0,05 -0,19 -0,30 

Max N 34 78 60 / / / 1893 / / / / 

Povprečje 3,73 3,63 3,51 / / / 3,72 3,58 -0,12 -0,21 -0,21 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Prednosti / Izzivi 
Zdravstvo 2020 - 

Splošna bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 2021 - 
Splošna bolnišnica 

Trbovlje 

Zdravstvo 2022 - 
Splošna bolnišnica 

Trbovlje 
StDev %_1,2 %_4,5 

panoga 
Zdravstvo 

SiOK 
razlika 
2022 -> 

2021 

razlika 
2022 -> 

2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Pri nas so zaposleni le ljudje, ki 
so usposobljeni za svoje delo 

4,29 4,17 4,28 0,87 3,3 90,0 4,25 3,28 0,11 -0,01 0,03 

Zadovoljstvo z neposredno 
nadrejenim 

4,26 4,18 4,22 1,06 8,3 85,0 3,93 3,84 0,04 -0,04 0,29 

Zaposleni se učimo drug od 
drugega 

4,18 4,37 4,21 0,93 6,6 83,6 4,10 3,96 -0,16 0,03 0,11 

Zadovoljstvo s stalnostjo 
zaposlitve 

4,32 4,50 4,20 0,92 6,7 85,0 4,41 4,19 -0,30 -0,12 -0,21 

Zaposleni smo samostojni pri 
opravljanju svojega dela 

4,24 4,12 4,18 0,94 6,6 82,0 4,15 3,74 0,06 -0,06 0,03 

Zaposleni se čutimo odgovorne 
za kakovost našega dela 

4,06 4,40 4,14 0,99 6,8 81,4 4,18 4,15 -0,26 0,08 -0,04 

Zadovoljstvo s sodelavci 4,15 4,14 4,10 1,02 8,3 80,0 3,99 3,97 -0,04 -0,05 0,11 

Zaposleni po svoji moči 
prispevamo k doseganju 
standardov kakovosti 

3,91 4,38 4,02 1,02 10,0 75,0 4,17 4,10 -0,36 0,11 -0,15 

Zaposleni v naši organizaciji se 
zavedamo nujnosti sprememb 

3,88 4,21 3,92 1,00 10,0 66,7 3,98 3,80 -0,29 0,04 -0,06 

Delovni sestanki so redni 3,88 3,77 3,87 1,27 15,0 68,3 3,50 3,51 0,10 -0,01 0,37 

Zaposleni imajo jasno 
predstavo o tem kaj se od njih 
pričakuje pri delu 

4,06 3,95 3,83 1,04 11,7 75,0 3,76 3,75 -0,12 -0,23 0,07 

Vsi v naši organizaciji smo 
pripravljeni na dodaten napor 
kadar se to pri delu zahteva 

4,18 4,13 3,80 1,16 13,3 68,3 4,04 3,97 -0,33 -0,38 -0,24 

Naši oddelki imajo jasno 
zastavljene standarde in cilje 
kakovosti 

3,85 3,97 3,75 1,16 16,4 70,5 3,72 3,59 -0,22 -0,10 0,03 

V naši organizaciji cenimo delo 
svojih sodelavcev znotraj 
poklicne skupine. 

3,64 4,00 3,74 1,20 14,8 72,1 3,74 3,59 -0,26 0,10 0,00 

Zadovoljstvo z delom 3,94 4,00 3,73 1,02 11,7 70,0 3,99 3,89 -0,27 -0,21 -0,26 

V naši organizaciji odpravljamo 
ukazovalno vodenje 

3,76 3,47 3,27 1,19 25,0 46,7 3,19 3,00 -0,20 -0,49 0,08 

Vodstvo posreduje informacije 
zaposlenim na razumljiv način 

3,21 3,40 3,23 1,23 24,6 45,9 3,37 3,39 -0,17 0,02 -0,14 

Pri usposabljanju se upoštevajo 
tudi želje zaposlenih 

3,41 3,37 3,21 1,28 31,1 45,9 3,56 3,23 -0,16 -0,20 -0,35 

V naši organizaciji so zadolžitve 
jasno opredeljene 

3,44 3,55 3,20 1,05 21,7 41,7 3,36 3,42 -0,35 -0,24 -0,16 

Organizacija zaposlenim nudi 
potrebno usposabljanje za 
dobro opravljenje dela 

3,32 3,31 3,20 1,26 30,0 45,0 3,56 3,46 -0,11 -0,12 -0,36 

Napake med preskušanjem 
novih načinov dela so v naši 
organizaciji sprejemljive 

3,44 3,40 3,15 1,02 21,7 38,3 3,26 3,31 -0,25 -0,29 -0,11 

Zadovoljstvo s statusom v 
organizaciji 

3,53 3,45 3,12 1,08 21,7 38,3 3,56 3,37 -0,33 -0,41 -0,44 
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Zaposleni cilje organizacije 
sprejemajo za svoje 

3,59 3,74 3,10 0,98 22,0 37,3 3,42 3,53 -0,64 -0,49 -0,32 

Zadovoljstvo z možnostjo 
napredovanja 

3,53 3,21 3,07 1,25 36,7 46,7 3,40 2,78 -0,14 -0,46 -0,33 

Zadovoljstvo z delovnimi pogoji 
(oprema, prostori) 

3,35 3,29 3,07 1,16 21,7 36,7 3,47 3,57 -0,22 -0,28 -0,40 

Politika in cilji organizacije so 
jasni vsem zaposlenim 

2,91 3,22 3,02 1,19 29,5 31,1 3,19 3,24 -0,20 0,11 -0,17 

V organizaciji so pristojnosti in 
odgovornosti medsebojno 
uravnotežene na vseh nivojih 

3,09 3,08 2,85 1,14 32,8 27,9 3,13 3,02 -0,23 -0,24 -0,28 

Zadovoljstvo s plačo 2,97 2,83 2,78 1,22 35,0 31,7 3,08 2,91 -0,05 -0,19 -0,30 

Dober delovni rezultat se v naši 
organizaciji hitro opazi in je 
pohvaljen 

3,06 2,94 2,77 1,28 43,3 33,3 2,95 2,81 -0,17 -0,29 -0,18 

O tem, kaj se dogaja v drugih 
enotah, dobimo dovolj 
informacij 

2,71 2,62 2,42 1,09 55,0 16,7 2,64 2,68 -0,20 -0,29 -0,22 

Max N 34 78 61 / / / 1900 / / / / 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Prednosti / Izzivi glede na zadnje 
merjenje 

Zdravstvo 2020 - 
Splošna 

bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 2021 - 
Splošna 

bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 2022 - 
Splošna 

bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -> 

2021 

razlika 
2022 -> 

2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Zadovoljstvo z delovnim časom 3,76 3,51 3,65 1,09 13,3 60,0 3,97 4,02 0,14 -0,11 -0,32 

V enoti / oddelku / službi imamo 
dober sistem usposabljanja. 

3,44 3,53 3,65 1,15 11,7 60,0 3,45 3,23 0,12 0,21 0,20 

Pri nas so zaposleni le ljudje, ki 
so usposobljeni za svoje delo 

4,29 4,17 4,28 0,87 3,3 90,0 4,25 3,28 0,11 -0,01 0,03 

Delovni sestanki so redni 3,88 3,77 3,87 1,27 15,0 68,3 3,50 3,51 0,10 -0,01 0,37 

Zaposleni smo samostojni pri 
opravljanju svojega dela 

4,24 4,12 4,18 0,94 6,6 82,0 4,15 3,74 0,06 -0,06 0,03 

Odnosi med zaposlenimi so 
dobri 

3,59 3,40 3,45 1,19 18,3 60,0 3,34 3,40 0,05 -0,14 0,11 

Zadovoljstvo z neposredno 
nadrejenim 

4,26 4,18 4,22 1,06 8,3 85,0 3,93 3,84 0,04 -0,04 0,29 

Zadovoljstvo z možnostmi za 
izobraževanje 

3,47 3,29 3,33 1,13 18,3 48,3 3,65 3,45 0,04 -0,14 -0,32 

Nadrejeni sprejemajo utemeljene 
pripombe na svoje delo 

3,68 3,53 3,50 1,19 20,0 53,3 3,31 2,97 -0,03 -0,18 0,19 

Zadovoljstvo s sodelavci 4,15 4,14 4,10 1,02 8,3 80,0 3,99 3,97 -0,04 -0,05 0,11 

Odločitve naših vodij se 
sprejemajo pravočasno 

3,65 3,65 3,61 1,19 19,7 62,3 3,32 3,31 -0,04 -0,04 0,29 

Zadovoljstvo s plačo 2,97 2,83 2,78 1,22 35,0 31,7 3,08 2,91 -0,05 -0,19 -0,30 

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj 
informacij za dobro opravljanje 
našega dela 

3,97 3,64 3,55 1,17 15,0 55,0 3,46 3,44 -0,09 -0,42 0,09 

Organizacija zaposlenim nudi 
potrebno usposabljanje za dobro 
opravljenje dela 

3,32 3,31 3,20 1,26 30,0 45,0 3,56 3,46 -0,11 -0,12 -0,36 

Sodelavci drug drugemu 
zaupajo. 

3,35 3,74 3,63 1,21 18,3 60,0 3,44 3,21 -0,11 0,28 0,19 

Zaposleni se čutimo odgovorne 
za kakovost našega dela 

4,06 4,40 4,14 0,99 6,8 81,4 4,18 4,15 -0,26 0,08 -0,04 

Zadovoljstvo z delom 3,94 4,00 3,73 1,02 11,7 70,0 3,99 3,89 -0,27 -0,21 -0,26 

V organizaciji se pričakuje, da 
predloge za izboljšave dajejo vsi 
- ne le naši vodje 

4,06 3,76 3,48 1,25 19,7 52,5 3,57 3,66 -0,28 -0,58 -0,09 

Zaposleni v naši organizaciji se 
zavedamo nujnosti sprememb 

3,88 4,21 3,92 1,00 10,0 66,7 3,98 3,80 -0,29 0,04 -0,06 

Zadovoljstvo s stalnostjo 
zaposlitve 

4,32 4,50 4,20 0,92 6,7 85,0 4,41 4,19 -0,30 -0,12 -0,21 

Naše izdelke in storitve stalno 
izboljšujemo in posodabljamo 

3,82 3,82 3,50 1,17 16,7 58,3 3,70 3,71 -0,32 -0,32 -0,20 

Kakovost dela in količina sta pri 
nas enako pomembni 

3,65 3,70 3,38 1,18 23,3 53,3 3,42 3,34 -0,32 -0,27 -0,04 

Vsi v naši organizaciji smo 
pripravljeni na dodaten napor 
kadar se to pri delu zahteva 

4,18 4,13 3,80 1,16 13,3 68,3 4,04 3,97 -0,33 -0,38 -0,24 
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Zadovoljstvo s statusom v 
organizaciji 

3,53 3,45 3,12 1,08 21,7 38,3 3,56 3,37 -0,33 -0,41 -0,44 

V naši organizaciji se vodje in 
sodelavci pogovarjmo 
sproščeno, prijateljsko in 
enakopravno 

3,88 3,76 3,42 1,31 23,3 56,7 3,49 3,17 -0,34 -0,46 -0,07 

V naši organizaciji so zadolžitve 
jasno opredeljene 

3,44 3,55 3,20 1,05 21,7 41,7 3,36 3,42 -0,35 -0,24 -0,16 

Zaposleni po svoji moči 
prispevamo k doseganju 
standardov kakovosti 

3,91 4,38 4,02 1,02 10,0 75,0 4,17 4,10 -0,36 0,11 -0,15 

Druge sodelavce in oddelke 
obravnavamo enako kot 
uporabnike storitev. 

3,44 3,78 3,34 1,21 19,7 47,5 3,54 3,47 -0,44 -0,10 -0,20 

Zaposleni v naši organizaciji smo 
zavzeti za svoje delo 

3,79 4,21 3,70 1,05 11,5 63,9 3,86 3,91 -0,51 -0,09 -0,16 

Zaposleni cilje organizacije 
sprejemajo za svoje 

3,59 3,74 3,10 0,98 22,0 37,3 3,42 3,53 -0,64 -0,49 -0,32 

Max N 34 78 61 / / / 1900 / / / / 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Prednosti / Izzivi glede na 
panogo 

Zdravstvo 2020 - 
Splošna bolnišnica 

Trbovlje 

Zdravstvo 2021 - 
Splošna bolnišnica 

Trbovlje 

Zdravstvo 2022 - 
Splošna bolnišnica 

Trbovlje 
StDev %_1,2 %_4,5 

panoga 
Zdravstvo 

SiOK 
razlika 
2022 -> 

2021 

razlika 
2022 -> 

2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Delovni sestanki so redni 3,88 3,77 3,87 1,27 15,0 68,3 3,50 3,51 0,10 -0,01 0,37 

Odločitve naših vodij se 
sprejemajo pravočasno 

3,65 3,65 3,61 1,19 19,7 62,3 3,32 3,31 -0,04 -0,04 0,29 

Zadovoljstvo z neposredno 
nadrejenim 

4,26 4,18 4,22 1,06 8,3 85,0 3,93 3,84 0,04 -0,04 0,29 

Vodje se pogovarjajo s 
podrejenimi o rezultatih dela 

3,76 3,79 3,67 1,17 19,7 60,7 3,42 3,40 -0,12 -0,09 0,25 

V enoti / oddelku / službi imamo 
dober sistem usposabljanja. 

3,44 3,53 3,65 1,15 11,7 60,0 3,45 3,23 0,12 0,21 0,20 

Sodelavci drug drugemu 
zaupajo. 

3,35 3,74 3,63 1,21 18,3 60,0 3,44 3,21 -0,11 0,28 0,19 

Nadrejeni sprejemajo 
utemeljene pripombe na svoje 
delo 

3,68 3,53 3,50 1,19 20,0 53,3 3,31 2,97 -0,03 -0,18 0,19 

Odnosi med zaposlenimi so 
dobri 

3,59 3,40 3,45 1,19 18,3 60,0 3,34 3,40 0,05 -0,14 0,11 

Zaposleni se učimo drug od 
drugega 

4,18 4,37 4,21 0,93 6,6 83,6 4,10 3,96 -0,16 0,03 0,11 

Zadovoljstvo s sodelavci 4,15 4,14 4,10 1,02 8,3 80,0 3,99 3,97 -0,04 -0,05 0,11 

Naši nadrejeni nam dajejo 
dovolj informacij za dobro 
opravljanje našega dela 

3,97 3,64 3,55 1,17 15,0 55,0 3,46 3,44 -0,09 -0,42 0,09 

V naši organizaciji odpravljamo 
ukazovalno vodenje 

3,76 3,47 3,27 1,19 25,0 46,7 3,19 3,00 -0,20 -0,49 0,08 

Zaposleni imajo jasno predstavo 
o tem kaj se od njih pričakuje pri 
delu 

4,06 3,95 3,83 1,04 11,7 75,0 3,76 3,75 -0,12 -0,23 0,07 

Pri nas so zaposleni le ljudje, ki 
so usposobljeni za svoje delo 

4,29 4,17 4,28 0,87 3,3 90,0 4,25 3,28 0,11 -0,01 0,03 

Vodje nas vzpodbujajo k 
sprejemanju večje odgovornosti 
za svoje delo 

3,97 3,91 3,67 0,97 10,0 66,7 3,64 3,43 -0,24 -0,30 0,03 

Druge sodelavce in oddelke 
obravnavamo enako kot 
uporabnike storitev. 

3,44 3,78 3,34 1,21 19,7 47,5 3,54 3,47 -0,44 -0,10 -0,20 

Zadovoljstvo s stalnostjo 
zaposlitve 

4,32 4,50 4,20 0,92 6,7 85,0 4,41 4,19 -0,30 -0,12 -0,21 

O tem, kaj se dogaja v drugih 
enotah, dobimo dovolj informacij 

2,71 2,62 2,42 1,09 55,0 16,7 2,64 2,68 -0,20 -0,29 -0,22 

Vsi v naši organizaciji smo 
pripravljeni na dodaten napor 
kadar se to pri delu zahteva 

4,18 4,13 3,80 1,16 13,3 68,3 4,04 3,97 -0,33 -0,38 -0,24 

Zadovoljstvo z delom 3,94 4,00 3,73 1,02 11,7 70,0 3,99 3,89 -0,27 -0,21 -0,26 

V organizaciji so pristojnosti in 
odgovornosti medsebojno 
uravnotežene na vseh nivojih 

3,09 3,08 2,85 1,14 32,8 27,9 3,13 3,02 -0,23 -0,24 -0,28 

Zadovoljstvo s plačo 2,97 2,83 2,78 1,22 35,0 31,7 3,08 2,91 -0,05 -0,19 -0,30 
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Zadovoljstvo z možnostmi za 
izobraževanje 

3,47 3,29 3,33 1,13 18,3 48,3 3,65 3,45 0,04 -0,14 -0,32 

Zaposleni cilje organizacije 
sprejemajo za svoje 

3,59 3,74 3,10 0,98 22,0 37,3 3,42 3,53 -0,64 -0,49 -0,32 

Zadovoljstvo z delovnim časom 3,76 3,51 3,65 1,09 13,3 60,0 3,97 4,02 0,14 -0,11 -0,32 

Zadovoljstvo z možnostjo 
napredovanja 

3,53 3,21 3,07 1,25 36,7 46,7 3,40 2,78 -0,14 -0,46 -0,33 

Pri usposabljanju se upoštevajo 
tudi želje zaposlenih 

3,41 3,37 3,21 1,28 31,1 45,9 3,56 3,23 -0,16 -0,20 -0,35 

Organizacija zaposlenim nudi 
potrebno usposabljanje za 
dobro opravljenje dela 

3,32 3,31 3,20 1,26 30,0 45,0 3,56 3,46 -0,11 -0,12 -0,36 

Zadovoljstvo z delovnimi pogoji 
(oprema, prostori) 

3,35 3,29 3,07 1,16 21,7 36,7 3,47 3,57 -0,22 -0,28 -0,40 

Zadovoljstvo s statusom v 
organizaciji 

3,53 3,45 3,12 1,08 21,7 38,3 3,56 3,37 -0,33 -0,41 -0,44 

Max N 34 78 61 / / / 1900 / / / / 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj.  
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Odnos do 
kakovosti 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -> 

2021 

razlika 
2022 -> 

2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Zaposleni se 
čutimo odgovorne 
za kakovost 
našega dela 

4,06 4,40 4,14 0,99 6,8 81,4 4,18 4,15 -0,26 0,08 -0,04 

Zaposleni po svoji 
moči prispevamo k 
doseganju 
standardov 
kakovosti 

3,91 4,38 4,02 1,02 10,0 75,0 4,17 4,10 -0,36 0,11 -0,15 

Naši oddelki imajo 
jasno zastavljene 
standarde in cilje 
kakovosti 

3,85 3,97 3,75 1,16 16,4 70,5 3,72 3,59 -0,22 -0,10 0,03 

Kakovost dela in 
količina sta pri nas 
enako pomembni 

3,65 3,70 3,38 1,18 23,3 53,3 3,42 3,34 -0,32 -0,27 -0,04 

Druge sodelavce 
in oddelke 
obravnavamo 
enako kot 
uporabnike 
storitev. 

3,44 3,78 3,34 1,21 19,7 47,5 3,54 3,47 -0,44 -0,10 -0,20 

Max N 34 78 61 / / / 1895 / / / / 

Povprečje 3,78 4,05 3,71 / / / 3,81 3,73 -0,32 -0,05 -0,08 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Strokovna 
usposobljenost in 

učenje 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -
> 2021 

razlika 
2022 -
> 2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Pri nas so zaposleni 
le ljudje, ki so 
usposobljeni za 
svoje delo 

4,29 4,17 4,28 0,87 3,3 90,0 4,25 3,28 0,11 -0,01 0,03 

Zaposleni se učimo 
drug od drugega 

4,18 4,37 4,21 0,93 6,6 83,6 4,10 3,96 -0,16 0,03 0,11 

V enoti / oddelku / 
službi imamo dober 
sistem 
usposabljanja. 

3,44 3,53 3,65 1,15 11,7 60,0 3,45 3,23 0,12 0,21 0,20 

Pri usposabljanju se 
upoštevajo tudi želje 
zaposlenih 

3,41 3,37 3,21 1,28 31,1 45,9 3,56 3,23 -0,16 -0,20 -0,35 

Organizacija 
zaposlenim nudi 
potrebno 
usposabljanje za 
dobro opravljenje 
dela 

3,32 3,31 3,20 1,26 30,0 45,0 3,56 3,46 -0,11 -0,12 -0,36 

Max N 34 78 61 / / / 1899 / / / / 

Povprečje 3,73 3,75 3,70 / / / 3,78 3,43 -0,04 -0,02 -0,07 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Vodenje 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -> 

2021 

razlika 
2022 -> 

2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Zaposleni smo 
samostojni pri 
opravljanju 
svojega dela 

4,24 4,12 4,18 0,94 6,6 82,0 4,15 3,74 0,06 -0,06 0,03 

Vodje se 
pogovarjajo s 
podrejenimi o 
rezultatih dela 

3,76 3,79 3,67 1,17 19,7 60,7 3,42 3,40 -0,12 -0,09 0,25 

Vodje nas 
vzpodbujajo k 
sprejemanju večje 
odgovornosti za 
svoje delo 

3,97 3,91 3,67 0,97 10,0 66,7 3,64 3,43 -0,24 -0,30 0,03 

Nadrejeni 
sprejemajo 
utemeljene 
pripombe na svoje 
delo 

3,68 3,53 3,50 1,19 20,0 53,3 3,31 2,97 -0,03 -0,18 0,19 

V naši organizaciji 
odpravljamo 
ukazovalno 
vodenje 

3,76 3,47 3,27 1,19 25,0 46,7 3,19 3,00 -0,20 -0,49 0,08 

Max N 34 78 61 / / / 1899 / / / / 

Povprečje 3,89 3,76 3,65 / / / 3,54 3,31 -0,10 -0,22 0,12 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Notranji odnosi 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -> 

2021 

razlika 
2022 -> 

2020 

razlika -> 
zdravstvo 

V naši 
organizaciji 
cenimo delo 
svojih sodelavcev 
znotraj poklicne 
skupine. 

3,64 4,00 3,74 1,20 14,8 72,1 3,74 3,59 -0,26 0,10 0,00 

Sodelavci drug 
drugemu zaupajo. 

3,35 3,74 3,63 1,21 18,3 60,0 3,44 3,21 -0,11 0,28 0,19 

V naši 
organizaciji med 
seboj mnogo bolj 
sodelujemo kot 
pa tekmujemo 

3,94 3,81 3,57 1,05 13,3 61,7 3,63 3,50 -0,24 -0,37 -0,06 

Odnosi med 
zaposlenimi so 
dobri 

3,59 3,40 3,45 1,19 18,3 60,0 3,34 3,40 0,05 -0,14 0,11 

Konflikte 
rešujemo v 
skupno korist 

3,56 3,55 3,38 1,25 24,6 55,7 3,41 3,29 -0,17 -0,18 -0,03 

Max N 34 78 61 / / / 1898 / / / / 

Povprečje 3,62 3,70 3,53 / / / 3,51 3,40 -0,15 -0,07 0,04 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 

 
 

 
 



 33 

 

Motivacija in 
zavzetost 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -> 

2021 

razlika 
2022 -> 

2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Vsi v naši 
organizaciji smo 
pripravljeni na 
dodaten napor 
kadar se to pri 
delu zahteva 

4,18 4,13 3,80 1,16 13,3 68,3 4,04 3,97 -0,33 -0,38 -0,24 

V naši organizaciji 
so postavljene 
zelo visoke 
zahteve glede 
delovne 
uspešnosti 

3,82 3,91 3,70 1,04 16,4 65,6 3,71 3,75 -0,21 -0,12 -0,01 

Zaposleni v naši 
organizaciji smo 
zavzeti za svoje 
delo 

3,79 4,21 3,70 1,05 11,5 63,9 3,86 3,91 -0,51 -0,09 -0,16 

V naši organizaciji 
vodje cenijo dobro 
opravljeno delo 

3,74 3,71 3,46 1,30 24,6 59,0 3,45 3,31 -0,25 -0,28 0,01 

Dober delovni 
rezultat se v naši 
organizaciji hitro 
opazi in je 
pohvaljen 

3,06 2,94 2,77 1,28 43,3 33,3 2,95 2,81 -0,17 -0,29 -0,18 

Max N 34 78 61 / / / 1895 / / / / 

Povprečje 3,72 3,78 3,48 / / / 3,60 3,55 -0,29 -0,23 -0,11 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Inovativnost in 
iniciativnost 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -> 

2021 

razlika 
2022 -> 

2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Zaposleni v naši 
organizaciji se 
zavedamo nujnosti 
sprememb 

3,88 4,21 3,92 1,00 10,0 66,7 3,98 3,80 -0,29 0,04 -0,06 

Naše izdelke in 
storitve stalno 
izboljšujemo in 
posodabljamo 

3,82 3,82 3,50 1,17 16,7 58,3 3,70 3,71 -0,32 -0,32 -0,20 

V organizaciji se 
pričakuje, da 
predloge za 
izboljšave dajejo 
vsi - ne le naši 
vodje 

4,06 3,76 3,48 1,25 19,7 52,5 3,57 3,66 -0,28 -0,58 -0,09 

Zaposleni smo 
pripravljeni prevzeti 
tveganje za 
uveljavitev svojih 
pobud 

3,44 3,54 3,33 1,10 23,3 46,7 3,47 3,51 -0,21 -0,11 -0,14 

Napake med 
preskušanjem 
novih načinov dela 
so v naši 
organizaciji 
sprejemljive 

3,44 3,40 3,15 1,02 21,7 38,3 3,26 3,31 -0,25 -0,29 -0,11 

Max N 34 78 61 / / / 1898 / / / / 

Povprečje 3,73 3,75 3,47 / / / 3,60 3,60 -0,26 -0,25 -0,12 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Organiziranost 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -
> 2021 

razlika 
2022 -
> 2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Zaposleni imajo 
jasno predstavo o 
tem kaj se od njih 
pričakuje pri delu 

4,06 3,95 3,83 1,04 11,7 75,0 3,76 3,75 -0,12 -0,23 0,07 

Zaposleni razumemo 
svoj položaj v 
organizacijski shemi 
podjetja 

3,79 3,88 3,70 0,98 10,0 68,3 3,71 3,75 -0,18 -0,09 -0,01 

Odločitve naših vodij 
se sprejemajo 
pravočasno 

3,65 3,65 3,61 1,19 19,7 62,3 3,32 3,31 -0,04 -0,04 0,29 

V naši organizaciji so 
zadolžitve jasno 
opredeljene 

3,44 3,55 3,20 1,05 21,7 41,7 3,36 3,42 -0,35 -0,24 -0,16 

V organizaciji so 
pristojnosti in 
odgovornosti 
medsebojno 
uravnotežene na 
vseh nivojih 

3,09 3,08 2,85 1,14 32,8 27,9 3,13 3,02 -0,23 -0,24 -0,28 

Max N 34 78 61 / / / 1897 / / / / 

Povprečje 3,61 3,62 3,43 / / / 3,46 3,45 -0,18 -0,17 -0,02 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Notranje 
komuniciranje in 

informiranje 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -
> 2021 

razlika 
2022 -
> 2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Delovni sestanki so 
redni 

3,88 3,77 3,87 1,27 15,0 68,3 3,50 3,51 0,10 -0,01 0,37 

Naši nadrejeni nam 
dajejo dovolj 
informacij za dobro 
opravljanje našega 
dela 

3,97 3,64 3,55 1,17 15,0 55,0 3,46 3,44 -0,09 -0,42 0,09 

V naši organizaciji se 
vodje in sodelavci 
pogovarjmo 
sproščeno, 
prijateljsko in 
enakopravno 

3,88 3,76 3,42 1,31 23,3 56,7 3,49 3,17 -0,34 -0,46 -0,07 

Vodstvo posreduje 
informacije 
zaposlenim na 
razumljiv način 

3,21 3,40 3,23 1,23 24,6 45,9 3,37 3,39 -0,17 0,02 -0,14 

O tem, kaj se dogaja 
v drugih enotah, 
dobimo dovolj 
informacij 

2,71 2,62 2,42 1,09 55,0 16,7 2,64 2,68 -0,20 -0,29 -0,22 

Max N 34 78 61 / / / 1900 / / / / 

Povprečje 3,54 3,44 3,28 / / / 3,29 3,24 -0,13 -0,23 0,01 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Poznavanje 
poslanstva in 
vizije ter ciljev 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 
SiOK 

razlika 
2022 -> 

2021 

razlika 
2022 -> 

2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Cilji, ki jih moramo 
zaposleni doseči, 
so realno 
postavljeni 

3,38 3,38 3,38 1,17 25,0 53,3 3,51 3,46 0,00 0,00 -0,13 

Naša organizacija 
ima jasno 
oblikovano 
poslanstvo-
dolgoročni razlog 
obstoja in 
delovanja. 

3,50 3,59 3,36 1,16 19,7 50,8 3,53 3,79 -0,23 -0,14 -0,17 

Pri postavljanju 
ciljev poleg vodij 
sodelujemo tudi 
ostali zaposleni 

3,53 3,56 3,32 1,17 20,0 50,0 3,30 3,08 -0,24 -0,21 0,02 

Zaposleni cilje 
organizacije 
sprejemajo za 
svoje 

3,59 3,74 3,10 0,98 22,0 37,3 3,42 3,53 -0,64 -0,49 -0,32 

Politika in cilji 
organizacije so 
jasni vsem 
zaposlenim 

2,91 3,22 3,02 1,19 29,5 31,1 3,19 3,24 -0,20 0,11 -0,17 

Max N 34 78 61 / / / 1899 / / / / 

Povprečje 3,38 3,50 3,23 / / / 3,39 3,42 -0,26 -0,14 -0,15 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Izgorelost / 
preobremenjenost I. 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 

razlika 
2022 -
> 2021 

razlika 
2022 -
> 2020 

razlika -> 
zdravstvo 

V svoje delo vlagam 
prekomerne napore. 

3,74 3,82 3,83 1,03 11,7 66,7 3,56 0,01 0,09 0,27 

Takoj zjutraj se počutim 
težkega/ko in brez 
energije, kar se čez dan 
stopnjuje. 

2,12 2,34 2,42 1,36 50,0 20,0 2,13 0,08 0,30 0,29 

Zbujam se enako 
utrujen/a kot sem bil/a 
pred spanjem. 

2,25 2,44 2,42 1,31 56,7 20,0 2,28 -0,02 0,17 0,14 

Opravljam monotono 
delo, ki me utruja. 

1,85 2,14 2,12 1,34 66,7 18,3 1,97 -0,02 0,27 0,15 

Moje delo me spravlja v 
slabo voljo. 

1,82 1,92 2,10 1,34 65,0 21,7 1,91 0,18 0,28 0,19 

Max N 34 78 60 / / / 1889 / / / 

Povprečje 2,36 2,53 2,58 / / / 2,37 0,05 0,22 0,21 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 

 

Opomba: Nižji rezultat pomeni boljšo oceno. 
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Izgorelost / 
preobremenjenost II. 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 

razlika 
2022 -
> 2021 

razlika 
2022 -
> 2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Pri opravljanju svojega 
dela se pogosto počutim 
preobremenjenega. 

3,15 3,05 3,03 1,29 33,3 40,0 2,78 -0,02 -0,12 0,25 

Kadar zbolim ne 
vzamem bolniških 
dopustov. 

3,00 3,33 2,92 1,49 40,7 40,7 2,69 -0,41 -0,08 0,23 

Veliko delam, ker si ne 
smem dovoliti počitka, 
dokler dela ne končam. 

2,85 3,00 2,73 1,38 46,7 36,7 2,50 -0,27 -0,12 0,23 

Počutim se povsem 
izčrpanega/no. 

2,15 2,32 2,32 1,40 61,7 21,7 2,10 0,00 0,17 0,22 

Sem brez volje, nič me 
ne zanima ali motivira. 

1,85 1,78 2,15 1,40 63,3 21,7 1,76 0,37 0,30 0,39 

Max N 34 78 60 / / / 1888 / / / 

Povprečje 2,60 2,70 2,63 / / / 2,37 -0,07 0,03 0,26 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 

 
 

Opomba: Nižji rezultat pomeni boljšo oceno. 
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Varnost na delovnem mestu 
I. 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 

razlika 
2022 -
> 2021 

razlika 
2022 -
> 2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Zadovoljen bolnik je najvišja 
vrednota vseh zaposlenih. 

4,28 4,57 4,38 0,90 5,0 86,7 4,31 -0,19 0,10 0,07 

Na oddelku se pogovarjamo o 
tem, kako bi preprečili 
ponovitev napak. 

4,13 4,00 3,90 1,04 10,0 71,7 3,97 -0,10 -0,23 -0,07 

Vodstvo s svojimi dejanji in 
ukrepi kaže, da je varnost 
pacientov najvišja prioriteta. 

3,91 4,04 3,80 1,18 16,7 68,3 3,79 -0,24 -0,11 0,01 

Delamo na »krizni način« in 
poskušamo narediti čim več, 
čim hitreje… 

3,53 3,49 3,42 1,17 21,7 50,0 3,30 -0,07 -0,11 0,12 

Naši oddelki dobro sodelujejo 
med seboj, z namenom 
izvajanja najboljše in varne 
oskrbe pacientov, tudi pri 
predaji iz enote na enoto. 

3,50 3,33 3,37 1,21 20,0 46,7 3,51 0,04 -0,13 -0,14 

Max N 32 76 60 / / / 1870 / / / 

Povprečje 3,87 3,88 3,77 / / / 3,77 -0,11 -0,10 0,00 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Varnost na delovnem 
mestu II. 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 

razlika 
2022 -
> 2021 

razlika 
2022 -
> 2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Osebje odkrito 
spregovori, če opazi 
nekaj, kar bi lahko 
negativno vplivalo na 
pacienta in o tem brez 
zadržkov opozori 
nadrejenega. 

4,00 3,97 3,77 1,14 15,0 66,7 3,76 -0,20 -0,23 0,01 

Konflikt rešujem sproti 
na organizacijski enoti. 

4,20 4,12 3,68 1,10 13,3 61,7 3,79 -0,44 -0,52 -0,11 

Zaposleni imamo jasno 
predstavo o ukrepih 
delodajalca za 
preprečevanje nasilja na 
delovnem mestu. 

3,81 3,67 3,50 1,33 25,0 55,0 3,56 -0,17 -0,31 -0,06 

Moje delovno okolje je 
varno in zdravo. 

3,78 3,58 3,45 1,29 21,7 53,3 3,54 -0,13 -0,33 -0,09 

Max N 32 76 60 / / / 1868 / / / 

Povprečje 3,95 3,84 3,60 / / / 3,66 -0,24 -0,35 -0,06 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 
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Dodatna vprašanja 
zdravstvo 

Zdravstvo 
2020 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2021 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

Zdravstvo 
2022 - 

Splošna 
bolnišnica 
Trbovlje 

StDev %_1,2 %_4,5 
panoga 

Zdravstvo 

razlika 
2022 -> 

2021 

razlika 
2022 -> 

2020 

razlika -> 
zdravstvo 

Moj neposredni vodja 
se drži stvari, ki sva se 
jih jasno dogovorila. 

4,26 4,03 4,00 1,13 11,7 75,0 3,85 -0,03 -0,26 0,15 

V naši bolnišnici imam 
vsaj enkrat letno 
strukturiran (temeljit) 
razgovor s svojim 
vodjem. 

4,06 3,58 3,82 1,27 15,0 70,0 3,69 0,24 -0,24 0,13 

Vse informacije 
pomembne za svoje 
delo prejemam 
pravočasno. 

3,62 3,51 3,45 1,20 21,7 55,0 3,41 -0,06 -0,17 0,04 

Ponosni smo da smo 
zaposleni v naši 
bolnišnici. 

4,12 3,73 3,35 1,23 21,7 50,0 3,74 -0,38 -0,77 -0,39 

V naši enoti so 
razmere boljše kot v 
lanskem letu. 

3,36 3,22 3,12 1,30 28,3 45,0 3,24 -0,10 -0,24 -0,12 

Max N 34 78 60 / / / 1894 / / / 

Povprečje 3,88 3,61 3,55 / / / 3,58 -0,06 -0,33 -0,03 

*zaradi zaokroževanja pri računanju povprečij in razlik lahko na zadnji prikazani decimalki prihaja do manjših odstopanj. 

 
 

 

 

 

 


