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NA ZAČETKU… 

"Lepo je na novo začeti. Začetki so nepopisan list, na katerega se 
lahko napiše najboljše mojstrovine, največje skrivnosti, najbolj 
izbrane besede. Pričeti pomeni ustvarjati svet novih možnosti, ki jih 
prej še ni bilo."      (Julia Doria) 
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Edukacija 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- v psihološkem smislu vztrajna vedenjska težnja,  

ko človek skuša doseči kakšen cilj, tudi če naleti na ovire. 

 



 
HIERARHIJA ČLOVEŠKIH POTREB 
 



 

POTREBE ZAPOSLENIH V PODJETJU 
 
 

služba, potreba po delu 

delovno okolje, razmerje za nedoločen čas, 
teamsko delo  

pripadnost ni družabnost – 
sestanki, projekti 

doseganje prodajnih in 
zastavljenih ciljev 

izobraževanja, 
povečanje plače, 
nagrade 



 

MOTIVACIJA ZAPOSLENIH 
 
Plača  ni zadosten motiv. 

   Sledimo vedoželjnosti. 

    Razvijamo občutek pristojnosti. 

     Iščemo smisel opravljenega dela. 

 

Vzroki izgube motivacije: 

• padanje samozavesti – če ne verjamemo v uspeh, zakaj bi 
sploh poskusili 

• zmanjšanje  fokusa – ne verjamemo v uspeh, ker se 
bojimo, da ga bomo polomilo, bojimo se, da bi se osramotili. 

• izguba smeri (cilja) – če nekaj ne znamo, kako naj bomo 
uspešni, ne vemo, kje bi se lotili, ipd.  
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ČAS ZA SPREMEMBE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vsi govorijo o tem, da bi radi spremenili stvari ali pomagali 
spremeniti stvari, toda na koncu je vse, kar lahko naredite to, da 
spremenite sebe. In to je veliko. Kajti, če lahko uredite sebe, ima 
to izreden učinek.”     (Rob Reiner) 
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AFRODITIN TEAM 
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AFRODITIN TEAM 

• Sposobni in visoko motivirani posamezniki, ki iščemo skupne 
poti za zadovoljitev želja, potreb in pričakovanj naših 
uporabnikov. 

• Skupaj ustvarjamo vzdušje medsebojnega spoštovanja, 
zaupanja in sodelovanja ter gradimo kulturo nenehnega 
učenja, odgovornega in učinkovitega dela. 

• Kakršnakoli je že motivacija za zaposlitev v podjetju, pa je 
dejstvo, da lokalna delovna klima zaposlene bodisi 
vzpodbuja, »hrani« in razvija njihovo strokovno in osebno 
rast, ali pa jih zavira, omejuje in uničuje njihov razvoj.  

• Ključnega pomena je kvaliteta vodje in njegova 
sposobnost, da vzpostavi okolje, kjer zaposleni lahko 
zadovoljijo tudi ali predvsem svoje emocionalne potrebe. 
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127 LJUDI RAZLIČNIH STROK 
Fenomen ali umetnost?   

 • MANAGEMENT 

• PRODAJA 

• TRŽNO KOMUNICIRANJE 

• VIZUALNE KOMUNIKACIJE 

• FINANČNO-RAČUNOVODSKA SLUŽBA 

• IT 

• NABAVA 

• RAZVOJ 

• MIKROBIOLOŠKI in KONTROLNI LABORATORIJ 

• PROIZVODNJA 

• LOGISTIKA 

• KADROVSKA SLUŽBA 

• KOZMETIČNA in MEDICINSKA STROKA 
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AFRODITINE VREDNOTE 
 

 

 

• LEPOTA 

• POŠTENOST IN ZAUPANJE 

• KAKOVOST 

• OSREDOTOČENOST NA UPORABNIKE 

• ZNANJE IN INOVATIVNOST 

• DRUŽBENA ODGOVORNOST 

• TRADICIJA 
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KULTURA PODJETJA 

Organizacijska kultura je sistem vrednot, prepričanj, temeljnih 
stališč itd., ki so značilni za določeno skupino ali organizacijo 
in jo ločujejo od drugih skupin in organizacij. 

Kultura podjetja vpliva na: 

• uspešnost organizacije, 

• na kvaliteto in kvantiteto inovacij, ki jih razvija določena  

organizacija 

• na motivacijo zaposlenih. 

 

Učinkovita kultura je KONKURENČNA PREDNOST PODJETJA. 

 NAJBOLJŠI VODJE ZGRADIJO KULTURO, KI ZAGOTAVLJA  

DOSEGANJE ODLIČNOSTI V REZULTATIH IN KVALITETI.  
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Mmmm, v naši 

pisarni večkrat 

diši po slastni piti 

in čaju… 



ORGANIZACIJSKA KLIMA 

Je niz merljivih lastnosti delovnega okolja, zaznanih neposredno  

ali posredno s strani tistih ljudi, ki živijo in delajo v tem okolju ter  

njihovega vpliva na motivacijo in vedenje zaposlenih.  

Je najbolj neposredno povezana z zadovoljstvom zaposlenih. Vse  

organizacije so namreč uspešne le toliko časa, dokler imajo ustrezno  

klimo in zadovoljne zaposlene.  

Organizacijska klima  je dinamičen sistem, zato nanjo vpliva skoraj vse,  

kar se pojavlja znotraj organizacije.  

POMEMBNEJŠI VPLIVI: najvišje vodstvo podjetja, zgodovina in  

tradicija podjetja, tehnologija, vrste storitev, stranke, pričakovanja v  

podjetju, informacijski sistem, delovni postopki, uporaba spodbud,  

organizacija dela ter cilji in vrednote, ki se v podjetju poudarjajo. 

 
19 

 

 



AFRODITINA ORGANIZACIJSKA KLIMA 

Pri proučevanju organizacijske klime smo si pomagali z vprašalnikom, ki ga uporabljajo  
v podjetju SiOK (Organizacijska klima v Sloveniji).  

Ocenjevali smo skupno sliko organizacijskega okolja 
zaposlenih. 

Dobro ocenjene dimenzije organizacijske klime: 

• organiziranost, strokovna usposobljenost, odnos do 
kakovosti, nagrajevanje, notranji odnosi, pripadnost 
organizaciji, motivacija in zavzetost, inovativnost in 
iniciativnost ter zadovoljstvo pri delu.  

 

20 



Zadovoljstvo zaposlenih je bistvenega pomena za ustvarjanje  

pozitivne klime v podjetju.  

Rezultati: ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Kaj si ljudje želijo pri opravljanju svojega dela? 

1. Zanimivo delo 

2. Priznanje, pohvalo za dobro opravljeno delo 

3. Informiranost – občutek, da so na tekočem s stvarmi 

4. Socialna varnost – varnost delovnega mesta 

5. Dobra plača 

6. Napredovanje in rast v podjetju 

7. Dobri delovni pogoji 

8. Lojalnost podjetja do zaposlenih 

9. Sočutna pomoč pri osebnih problemih 

10. Taktna disciplina 

 

21 

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 



MOTIVIRANOST IN ZAVZETOST 

Motivirani zaposleni so ključ do uspešnega podjetja. 
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SPRAVA Z EGOM 

»Obstaja tri vrste egoistov: egoisti, ki živijo sami in pustijo živeti tudi 
drugim; egoisti, ki živijo sami, a ne pustijo živeti drugim; in na 
koncu egoisti, ki ne živijo niti sami, niti ne pustijo živeti drugim.«     

                                                              (Ivan Sergejevič Turgenjev) 
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TA PRESNETI EGO! 

• Ego je sistem vzorcev, ki se vedno zgradi na fizičnem nivoju 
človeka. Na moč in vrsto naših vzorcev vplivajo trije dejavniki: 
duhovne danosti, psihofizične danosti in okoliščine, v katerih 
živimo. Egovski vzorci so v našem življenju trdne smernice za 
naše delovanje, obnašanje in reagiranje. 

 

JAZ = MI 

Ali si del ekipe…ali pa ne.  
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“ZAVZETI” EGO 

• če ljudje na delovnem mestu zadovoljijo tudi svoje 
emocionalne potrebe, se ob tem sprožajo pozitivne 
emocije, ki povzročijo, da zaposleni gledajo preko zahtev 
svojega delovnega mesta in aktivno skrbijo za vsesplošno 
korist podjetja.  

• Težko je ustvariti zavzeto stranko brez zavzetih zaposlenih.  
Prav tako ni mogoče zavzetih zaposlenih ustvariti brez 
zavzetih vodij. 
 
Vir: Gallup, November 2007: Where Employee Engagement Happens By John H. Fleming and Jim 
Asplund 
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O MARMELADNI EVFORIJI… 

"Vam že kar vnaprej povem, da je nimamo. Pošla je in ne vemo, 
kdaj jo spet dobimo. Cel cirkus," je dejala prodajalka ene od 
mariborskih drogerij, ko smo se pred dobrim tednom približali polici 
s kremami za sončenje. "Marmelado iščete, kaj ne?" je vprašala, 
zadela v polno, nato pa v šali dodala, "poskusite s šipkovo". 

(Večer, Sreda, 29. julij 2015) 
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MARMELADNA EVFORIJA 
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Ultimativni poletni hiti: Marmelada, ki je sprožila 
nacionalno histerijo             (Večer, Sreda, 29. julij 2015) 

 

“Že dolgo ni okoli kakšnega slovenskega izdelka zavladala takšna 
evforija, kaj evforija, histerija, kot okoli Marmelade za 
sončenje, ki so jo v začetku poletja predstavili pri rogaški 
Afroditi. Vest o proizvodu z nenavadnim imenom in bojda 
omamnim vonjem se je čez noč razširila po spletnih 
družabnim omrežjih in v prodajalne pognala večinoma mlajše 
potrošnice, ki so kmalu začele tekmovati, katera jo bo prej 
kupila. Pa marmelada, kakor se imenuje mastna krema, ki naj 
bi zagotavljala hitrejšo in intenzivnejšo zagorelost kože, sploh 
nima zaščitnega faktorja, kar sicer jasno piše tudi na 
pokrovčku. Želja po "bronastem odtenku kože", ki ga krema 
obljublja, je očitno v hipu povozila leta opozoril dermatologov 
o nevarnostih sončenja…” 

Vir: http://www.vecer.com/clanek/201507296132267 
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MARMELADNA EVFORIJA 

http://www.vecer.com/clanek/201507296132267
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MARMELADNA EVFORIJA 
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MEDIJI: MARMELADNA EVFORIJA 



 

ZA KONEC… 

Čas, ko se oziramo nazaj in delamo ”inventuro” obdobja, ki se 
izteka naj bo čas, ko se oziramo naprej, v prihodnost, v obdobje, ki 
prihaja. Vedno razmišljajte, kako daleč ste že prišli in ne kako 
dolgo pot imate še pred seboj! 
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HVALA ZA POZORNOST! 

Lepo je na novo začeti. In preprosto, če veš, kaj želiš in kaj te 
osrečuje.  
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