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DVIG ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH 
 

✓ Merjenje zavzetosti (po metodi: Gallup's Q12) 
✓ Priprava analize podatkov, poročilo in predstavitev izsledkov  
✓ Predlogi ukrepov in konkretne rešitve za dvig zavzetosti 
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Spoštovani,  
 
z namenom, da zaposlene bolje spoznamo in gradimo okolje, v katerem bomo dali prednost 
dejavnikom, ki spodbujajo zavzetost, je najbolje izvajati redne kakovostne raziskave med 
zaposlenimi v podjetju.  
 
Na podlagi rezultatov lažje upravljamo in spodbujamo zavzetost, izboljšujemo delovno okolje, 
delujemo usmerjeno in oblikujemo primerne vrednote ter cilje zaposlenih.  
 
Pomembno je, da se zavedamo, da pri merjenju ni poudarek na samem zbiranju podatkov. Merjenje 
nikakor ne sme biti samo sebi v namen, ampak mora biti namenjeno prav zaposlenim.  
 
 

GLAVNI NAMEN ORGANIZACIJSKIH MERITEV  
 

✓ OBJEKTIVEN POGLED NA TRENUTNO STANJE – ugotovitve glede trenutnega stanja - 
preučitev aktualne zavzetosti v podjetju, določitev močnih/šibkih točk, katera so področja, ki 
podjetje delajo učinkovito/neučinkovito, kako so zaposleni zadovoljni/nezadovoljni s 
posameznimi dejavniki dela.  
 

✓ SEZNANITEV VSEH ZAPOSLENIH s trenutnim stanjem - objektivne povratne informacije 
vsem zaposlenim (najprej se z rezultati sooči najvišje vodstvo organizacije in nato še ostali 
zaposleni). 

 

✓ UGOTAVLJATI VZROKE ZA NASTANEK IN POSLEDICE, ki jih ima na vedenje ljudi. 

 

✓ poiskati MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠANJE,  

 

✓ NAČRTOVANJE KONKRETNIH UKREPOV IN SPREMEMB skupaj z zaposlenimi, saj so prav vsi 
zaposleni (ne le vodje in vodilni) odgovorni za počutje in zaznave (diskusija znotraj manjših 
skupin - fokusne skupine) - priprava AKCIJSKEGA NAČRTA za izboljšanje na slabše ocenjenih 
področjih, določitev prednostnih področij (ne priporočamo spreminjanja vseh ukrepov 
naenkrat), kajti prav to je ključno orodje za ustvarjanje organizacijske klime, kulture, 
zavzetosti, ki omogoča doseganje želenih rezultatov,  

 

✓ MERJENJE NAPREDKA - na objektiven način. 
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ZAVZETOST ZAPOSLENIH IN NJEN POMEN 
 

Kaj je zavzetost? 
 
… je stopnja, na kateri so zaposleni motivirani, da prispevajo k organizacijskemu uspehu in so 
pripravljeni vložiti dodaten trud za doseganje organizacijskih ciljev. 
 
Veliko raziskav dokazuje, da organizacije z visoko zavzetimi sodelavci beležijo veliko večje 
prihodke in dobiček v primerjavi s podjetji, kjer je nizka stopnja zavzetosti. 
 
Zavzeti zaposleni opravljajo delo s strastjo in občutkom globoke povezanosti s podjetjem. So 
gonilo inovativnosti in potiskajo organizacijo naprej (Gallup). Zavzeti zaposleni so motivirani, 
predani, zvesti in zadovoljni. Zavzetost ni isto kot organizacijska klima in je mnogo več kot 
zadovoljstvo. Zaposleni so lahko zadovoljni, ne da bi bili tudi zavzeti. Vendar pa le zavzetost 
zaposlenih zagotavlja večjo delovno in s tem poslovno uspešnost. Klima velja za podjetje, ne pa 
za posameznika.  
 
V delovnem okolju, ki postaja vedno bolj raznoliko in se hitro spreminja, so za organizacijo 
ključni zavzeti zaposleni, ki verjamejo v podjetje, v njene izdelke/storitve, o podjetju govorijo 
pozitivno iz entuziazmom, in so pravi ambasadorji blagovne znamke delodajalca 
 

 
KAKŠNO JE STANJE ZAVZETOSTI V SLOVENIJI IN DRUGJE PO SVETU? 
 

Na svetovni ravni je kar 85 % nezavzetih ozirona celo aktivno nezavzetih zaposlenih. 
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Stopnja zavzetisi (Gallup, 2017)
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STOPNJE ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH IN NJIHOV FINANČNI VPLIV  
 
Na podlagi odgovorov zaposlenih se zaposlene razdeli v 3 kategorije zavzetosti zaposlenih: 

 

Raziskave zavzetosti zaposlenih po svetu so pokazale, da ZAVZETI ZAPOSLENI svoje znanje in kompetence 

praktično uporabljajo vsak dan, vzdržno ohranjajo razmeroma visoko raven delovne uspešnosti in 

presegajo pričakovanja (120%) v produktivnosti. Zavzeti zaposleni so tisti, ki gradijo povezave s sodelavci 

in socialnimi mrežami, so predani vrednotam organizacije, radi imajo svoje delo in pripomorejo uspehu 

organizacije, brez prisile, sami od sebe.  

 

Po drugi strani t.i. NEZAVZETI zaposleni praviloma naredijo vsaj tisto kar morajo (90- 100%), naredijo kar 

se jim pove, ne dajejo pa pobud sami od sebe. So vsaj zmerno zadovoljni s svojim položajem v organizaciji, 

v vsakem primeru pa ne naredijo tisti korak več. Skratka naredijo vse potrebno, da "pridejo skozi" in 

zaslužijo svojo plačo.  

 

AKTIVNO NEZAVZETI sodelavci pa so tisti zaposleni, ki ne vedo, kaj se pričakuje od njih, imajo vtis, da 

nimajo na voljo vsega kar potrebujejo, da bi dobro opravili svoje delo ali naloge, se ne čutijo predane 

podjetju ali organizaciji ter sodelavcem in ocena je, da naredijo samo približno 60% tistega kar se od njih 

pričakuje. Po nekaterih podatkih v resnici stanejo organizacijo 340 EUR za vsakih 1.000 EUR svoje plače. 

 

 
* State of the Global Workplace, Gallup, 2017. 

ZAVZETI 

• Zavzeti zaposleni, ki imajo 
radi svoje delo in delajo z 

veseljem, s strastjo in čutijo 
globoko povezanost s 

podjetjem, v katerem so 
zaposleni. So izvor inovacij 

in pomagajo pri razvoju 
podjetja. Zaupajo v 
sodelavce in vodje.

NEZAVZETI

•»Delno odsotni« in pasivni. 
Naredijo le tisto, kar morajo 

in toliko kot morajo, da 
»pridejo skozi« in dobijo 
plačo. Tekom delovnega 

časa sicer vlagajo svoj čas, 
ne pa tudi energije in strasti.

AKTIVNO NEZAVZETI 

• Niso samo nezadovoljni na 
svojem delovnem mestu, 
svoje nezadovoljstvo tudi 

aktivno izražajo. 
Vsakodnevno podcenjujejo 
delo, ki ga opravijo njihovi 
zavzeti sodelavci. Škodljivo 
vplivajo tudi na zavzetost in 

zadovoljstvo kupcev in 
poslovnih partnerjev.

Stopnja 
zavzetosti 
zaposlenih 

% 
doseganje 

ciljev* 

Dodana 
vrednost / na 
zaposlenega / 

na leto  
(glede na 

povprečno bruto 
plačo v SLO) 

% zaposlenih glede na 
stopnjo zavzetosti  

(slovensko povprečje*) 

 
Vsi zaposleni skupaj 

za 1 leto 
(na primeru 100 

zaposlenih) 

 
 

Zavzeti 
zaposleni 

120% 4.209,22 € 13 54.719,81 € 

Delno zavzeti 100% 0,00 € 71 0,00 € 

Aktivno 
nezavzeti 

60% -8.418,43 € 16 -134.694,43 € 
 

  Skupaj (1 leto): -79.975,10 € 
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MERITEV: 12 dejavnikov, ki vpliva na zavzetost zaposlenih 
 

Stopnjo zavzetosti zaposlenih merimo z odgovori na 12 trditev (po Gallupu – Q12), ki opisujejo dejavnike 

in imajo največji vpliv na zavzetost zaposlenih. Teh dvanajst dejavnikov so raziskovalci določili na podlagi 

dolgoletnih raziskav in nekaj tisoč usmerjenih intervjujev z zaposlenimi v različnih podjetjih, iz različnih 

panog in v državah širom sveta.  

 

Vprašalnik Q12 vsebuje vprašanja: 

 

1.) Točno vem, kaj se v službi od mene pričakuje. 

2.) Na voljo imam ustrezne vire in opremo, s katerimi lahko dobro opravljam svoje delo. 

3.) V službi imam vsak dan možnost početi tisto, v čemer sem najboljši. 

4.) V zadnjih sedmih dneh sem prejela/a potrditev ali pohvalo za dobro opravljeno delo. 

5.) Mojemu neposredno nadrejenemu ali nekomu od sodelavcev je mar zame kot osebo.  

6.) Nekdo v službi spodbuja moj razvoj. 

7.) V službi moje mnenje šteje. 

8.) Poslanstvo organizacije mi daje občutek, da je moje delo pomembno. 

9.) Moji sodelavci in sodelavke so zavzeti za dobro in kakovostno delo. 

10.) V službi imam najboljšega prijatelja/prijateljico. 

11.) V zadnjih šestih mesecih se je v službi nekdo z menoj pogovoril o mojem razvoju. 

12.) V zadnjem enem letu sem imel v službi priložnost se učiti in rasti. 

 

Dodatna vprašanja 

Po potrebi lahko naročnik doda še 9 vprašanj s področja vodenja, zaupanja in komuniciranja. 
 

Reševanje vprašalnika 

Po usklajenem vprašalniku z naročnikom pripravimo spletno reševanje vprašalnika, ki omogoča 

zaposlenim anonimno, hitro in enostavno reševanje vprašalnika.  

 

Anketiranec označi stopnjo strinjanja z navedenimi trditvami od 1 do 5, in sicer je uporabljena naslednja 
lestvica:  
 

• 1 - sploh se ne strinjam,  

• 2 - delno se strinjam,  

• 3 - niti da niti ne, niti se strinjam,  

• 4 - večinoma se strinjam, 

• 5 - popolnoma se strinjam. 
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Analiza rezultatov s pomočjo piramide potreb 
 

Ugotavljajo celo, da je pomemben vrsti red po katerem se vprašanja oziroma trditve postavijo, saj 

dejavniki naslavljajo štiri stopnje hierarhičnih potreb, po katerih zaposleni postanejo popolnoma 

zavzeti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: J. H. Fleming & Asplund, Where Employee Engagement Happens, 2007. 

 

 

➢ Prvi dve trditvi predstavljata temeljne potrebe zaposlenih. 

 

➢ Na drugi stopnji trditve 3 do 6 zaposlene spodbujajo, da razmišljajo o lastnem prispevku v podjetju ali 

organizaciji, v kateri so zaposleni ter kako se na njihova prizadevanja odzivajo drugi. Pri tem 

izpostavljajo predvsem podporo vodstva, saj so praviloma prav nadrejeni tisti, ki definirajo kako 

uspešen je posameznik pri svojem delu.  

 

➢ Sledijo štiri trditve, ki zaposlene spodbujajo k razmišljanju in ocenjevanju svoje povezave z delom v 

timu in celotnem podjetju. 

 

➢ Ter dve trditvi oziroma dejavnika povezana z osebno rastjo, strokovnih razvojem in inovativnostjo. 

 

 

 

 

 

12. Priložnost za učenje in razvoj v zadnjem letu. 
11. Razvoj v zadnjih 6 mesecih. Kako lahko 

rastem?

Čemu 
pripradam?

Kaj lahko prispevam?

Kaj dobim?

10. Dober prijatelj. 
9. Sodelavci, zavzeti za kvaliteto dela. 
8. Poslanstvo podjetja. 
7. Moje mnenje šteje. 

6. Spodbuda za moj razvoj. 
5. Vodja me upošteva kot osebo. 
4. Priznanje v zadnjem tednu. 
3. Delam tisto, v čemer sem najboljši. 

2. Materiali in oprema. 
1. Vem, kaj sem od mene pričakuje. 
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Osnovni paket:  
Meritev zavzetosti v vašem podjetju 
 
1. Faza: priprava in uskladitev e-vprašalnika  

 
✓ Predstavitev nabora standardnih in dodatnih/opcijskih vprašanj. 
✓ Prilagoditev ter dopolnitev vprašalnika z dodatnimi vprašanji ter uskladitev glede na 

želje in potrebe naročnika. 
✓ Poslana končna verzija e-vprašalnika naročniku.  
✓ Elektronski vnos ankete. 

 

2. Faza: izvedba anketiranja  
 
✓ Poslani linki do e-vprašalnika/ankete naročniku.  
✓ izvedba anketiranja z e-vprašalnikom za vse zaposlene.  

 

3. Faza: analiza in priprava skupnega poročila za podjetje (do 3 oddelki) 
 
✓ Statistična in vsebinska obdelava podatkov - izračuni podatkov, izdelava grafov in tabel 

(za vse zaposleni, do 3 oddelki – na primer: vodstvo, režija, proizvodnja).  
✓ Priprava skupnega pisnega poročila z grafi in osnovnimi primerjavami ter priporočili za 

podjetje kot celota in do 3 oddelki. 
 

4. Faza: predstavitev rezultatov in ukrepov za dvig zavzetosti  
 

✓ Predstavitev rezultatov in ukrepov za dvig zavzetosti vodstvu podjetja (3 pedagoške ure) 
✓ Možnost postavljanja vprašanj naročnika v zvezi z rezultati meritve in ukrepi. 
✓ Usmeritve za oblikovanje akcijskega načrta za dvig zavzetosti 

 
Terminski plan prilagodimo zahtevi naročnika in se določi po potrditvi projekta.  
Aktivnosti izvedemo z minimalno motnjo delovnega procesa.  
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1. Korak:
Analiza stanja 
- kadrovske meritve
- organizacijske meritve
- diagnostilni intervjuji

2. Korak:
Načrtovanje ukrepov
- razvojne delavnice;
- coachingi;
- postavljanje ciljev.

3. Korak:
Izvajanje ukrepov
- izobraževanja, 
delavnice, treningi ..
- coachingi;
- svetovanja;
-kadrovske meritve 
...

4. Korak:
Implementacija

- nudimo coaching 
kot oblika podpore 
pri uvajanju novih 
procesov, veščin in 
vedenj v prakso.

5. Korak:
Evalvacija
- Preverjanje doseganja ciljev

O nas 
 

Podjetje Transformacija d.o.o. je na trgu prisotno že 25 let, na področju izobraževanj 16 let. Smo ekipa  

strokovnjakov za razvoj človeških potencialov. Naše poslanstvo je podpora vodjem, da s svojimi ekipami 

ki jih vodijo, dosegajo zastavljene rezultate.  

 

Podjetje Transformacija d.o.o. nudi sistematično in celovito storitev izbora in razvoja kadrov s 

pomočjo Assessment centra, in sicer v selekcijskih postopkih, pri uvajanju zaposlenih na novem 

delovnem mestu, pri vodenju in motiviranju zaposlenih, pri razvoju kadrov in vodij ter načrtovanju 

nasledstev in kariernega razvoja zaposlenih. 

 

V našem Assessment centru  uporabljamo orodja Profiles International, ki je vodilno podjetje v svetu 

na področju zagotavljanja inovativnih rešitev za selekcijo in razvoj visoko učinkovitih kadrov. Naše 

podjetje je pooblaščeni strateški partner Profiles Slovenia.  

 

NUDIMO VAM CELOSTEN PRISTOP K RAZVOJU ZAPOSLENIH IN ORGANIZACIJ 
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REFERENCE 
 

 
 

»V podjetju smo ob podpori Transformacije vzpostavili lastni kompetenčni center. Prepričala nas je 
njihova strokovnost, osebni pristop, odprtost in prilagodljivost. Zdaj zaposlujemo bolj modro, posledično 
hitreje pridemo do uspešnosti novo zaposlenih, testiranja pa uporabljamo tudi pri detekciji potencialov 
ključnih kadrov, zaradi česar dosegamo njihovo večje zadovoljstvo in s tem boljše rezultate.« 

 
mag. Ivan Papič, direktor sektorja kadri in splošne zadeve 
Steklarna Hrastnik 

 
»Sodelovanje s Transformacijo je izjemno predvsem zaradi njihove visoke strokovne 
usposobljenosti in profesionalne etike. Ne znam si predstavljati, kako bi uspešno izpeljali 
reorganizacijo našega podjetja brez treninga komunikacije, vodstvenih delavnic, individualnih 
coachingov in kadrovskega testiranja ter visoko strokovnih interpretacij z elementi coachinga, ki 
so jih odlično opravili pri Transformaciji. Brez pomisleka bi jih priporočila vsakemu podjetju.« 
 
Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovskega področja 
RLS Merilna tehnika d. o. o. 

 
 

»Ključni izziv vodenja sta predstavljali rast podjetja in rast števila zaposlenih. 
Prehajali smo iz malega v srednje veliko podjetje (več kot 50 zaposlenih) in je bilo 
treba spremeniti organizacijsko strukturo. Treba je bilo spremeniti način vodenja, iz 
tako imenovanega centralističnega vodenja smo prehajali na nivojsko vodenje po 
posameznih oddelkih. Treba je bilo vzpostaviti sistem, v katerem imajo vodje več 
odgovornosti in kompetenc. Pomembno je bilo, da so vodje začeli zavedati svoje 
vodstvene vloge in jo uveljavljati. Tudi sodelovanje med posameznimi vodji je 
predstavljalo velik izziv.  
 
Situacijo smo bistveno izboljšali, ko smo začeli sodelovati s podjetjem 
Transformacija, kjer so vodje dobili znanja s področja komunikacije, vodenja in 
kompetenc. Izvajali smo različne delavnice, vodje so bili deležni poglobljenega 
treninga, prav tako razvijamo tudi ključne kadre. Večina ljudi v našem podjetju je že 
opravila tudi testiranje PXT, ki meri miselne sposobnosti, osebnostne lastnosti in 
poklicna sidra. Na podlagi tega smo dobili pregled, katera znanja in veščine bi bilo 
treba izboljšati za lažje delovanje, prav tako pa tudi informacijo, katere potenciale 
nosijo v sebi posamezniki in ključni kadri, ki jih bomo razvijali v bodoče. Tudi 
načrtovati delovne skupine in razporejati je bilo s tem lažje. Pri kadrih sicer najbolj 
pogrešamo asertivnost, raven energije in objektivno presojanje.« 
 
Uroš Frantar, direktor podjetja Tinex za Svet kapitala (januar 2019) 
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NAŠE STRANKE 
 

Za naše programe Transformacije se odločajo v prihodnost naravnani vodje in podjetja, ki se 
zavedajo priložnosti za izboljšave in čutijo potrebo za rast. Vedo, da je učinkovito delovanje 
podjetja pogoj za njihovo konkurenčnost na trgu. Gre torej za podjetja, kjer se hitro odzivajo na 
neustrezne rezultate, pri tem pa so strpni do sodelavcev in spodbujajo učenje. Takim podjetjem 
v Transformaciji nudimo razvoj vodij in timov, zato da dosegajo potrebne rezultate. 
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Stopite v stik z nami! 

Za ponudbo ali za morebitna vprašanja v zvezi z našimi storitvami, ste vljudno vabljeni, da stopite 

v stik z nami: 

 

 

 
 
Urška Židanek 
Vodja prodaje 
 
E-mail: urska@transformacija.com 
M: 070 631 300 

 

 
 

 
 
Mateja Benedik 
Skrbnica ključnih strank 
 
E-mail: mateja@transformacija.com 
M: 070 616 712 
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