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VPRAŠALNIK O ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH 
  



VPRAŠALNIK O ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH (Utrecht Work Engagement Scale) 

 

Spoštovani, 

prosim za 5 minut vašega časa za izpolnitev ankete. Pripravljam magistrsko nalogo, katere 

namen je ugotoviti stanje na področju zavzetosti zaposlenih v ZD Ljubljana. Vaše sodelovanje 

je za raziskavo pomembno, saj lahko le z vašimi odgovori dobimo vpogled v dejansko stanje 

na tem področju. Za raziskavo smo pridobili tudi soglasje vodstva. 

Anketa je anonimna. Zbrani podatki bodo analizirani na splošno in ne na ravni posameznika. 

Pridobljeni podatki bodo služili za namen te raziskave in bodo vodilo vodstvu na tem 

področju. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

Polona Szilvassy 

 

1.sklop: Anketa o delu in dobrem počutju - Work & Well-being Survey (UWES) 

Navedenih je 17 trditev o tem, kako se počutite na delovnem mestu. Vsako izjavo natančno 

preberite in se odločite, ali ste se kdaj počutili tako glede vaše službe. Če tega občutka niste 

nikoli imeli, označite 0 (nikoli) v prostoru za trditvijo. Če ste ta občutek imeli pa navedite, 

kako pogosto ste ga občutili, tako da označite številko (od 1 do 6), ki najbolje opisuje, kako 

pogosto se počutite tako. 

Nikoli Skoraj nikoli Redko Včasih Pogosto Zelo pogosto Vedno 

1 2 3 4 5 6 7 

  
Nekajkrat letno 

ali manj 

Enkrat na 

mesec ali manj 

Nekajkrat 

na mesec 

Enkrat na 

teden 

Nekajkrat na 

teden 
Vsak dan 

1. Pri svojem delu sem napolnjen z energijo.  

2. Moje delo je koristno in smiselno.  

3. Medtem ko delam čas hitro mineva. 

4. Pri delu se počutim močnega in zavzetega. 

5. Nad svojim delom sem navdušen. 

6. Medtem ko delam, pozabim na vse ostalo. 

7. Moje delo me navdihuje. 

8. Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela. 

9. Počutim se vesel, ko delam intenzivno. 

10. Ponosen sem na svoje delo. 



11. Moje delo me posrka vase. 

12. Ko delam, se lahko svojemu delu zelo dolgo posvetim. 

13. Delo mi predstavlja izziv. 

14. Svojemu delu sem popolnoma predan. 

15. Pri svojem delu sem psihično zelo odporen. 

16. Težko se ločim od svojega dela. 

17. Pri svojem delu vedno vztrajam, tudi takrat, ko se stvari ne odvijajo najbolje. 

 

2.sklop: Navedenih je 7 trditev o dejavnikih, ki so povezani z zavzetostjo zaposlenih. Za 

vsako trditev označite stopnjo vašega strinjanja. 

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Se strinjam Zelo se strinjam Popolnoma se strinjam 

1 2 3 4 5 

18. Fizično okolje zagotavlja vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo. 

19. S sodelavci sem v dobrih odnosih. 

20. Z nadrejenim imam dober odnos. 

21. Vodenje organizacije ocenjujem kot dobro. 

22. Imam vse informacije, ki jih potrebujem za kakovostno opravljanje dela. 

23. V organizaciji imam dovolj možnosti za strokovno izpopolnjevanje. 

24. Organizacija omogoča osebni razvoj. 

 

3. sklop: demografska vprašanja 

Enota ZDL v kateri ste zaposleni: 

1. Bežigrad 

2. Center 

3. Moste-Polje 

4. Šiška 

5. Šentvid 

6. Vič-Rudnik 

7. Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP) 

8. Uprava ZDL 

9. Inštitut za raziskave in razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti (IRROZ) 

Dejavnost v kateri ste zaposleni: 

1. Zdravstveno varstvo odraslih - ambulante družinske medicine 

2. Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 

3. Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine 



4. Zdravstveno varstvo žensk 

5. Zobozdravstveno varstvo odraslih 

6. Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine 

7. Patronažno varstvo in nega na domu 

8. Fizioterapija 

9. Rentgenska diagnostika 

10. Ultrazvočna diagnostika 

11. Razvojna ambulanta 

12. Laboratorijska diagnostika 

13. Center za bolezni dojk 

14. Zdravstvenovzgojni center (Šola za starše, ZVC programi, Testi hoje...) 

15. Center za duševno zdravje 

16. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog 

17. Center medicine dela, prometa in športa 

18. Zobotehnični laboratorij 

19. Specialistična ambulanta za bolezni srca in ožilja 

20. Specialistična ambulanta za čeljustno ortopedijo (ortodont) 

21. Specialistična ambulanta za očesne bolezni 

22. Specialistična ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla 

23. Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo (pedontolog) 

24. Specialistična ambulanta za otroško psihiatrijo 

25. Specialistična ambulanta za pljučne bolezni 

26. Ambulanta za sladkorno bolezen 

27. Specialistična ambulanta za ustne bolezni in bolezni obzobnih tkiv (parodontolog) 

28. Specialistična ambulanta za zobno protetiko 

29. Drugo: _________________ 

Poklicna skupina: 

1. zdravnik / zobozdravnik 

2. zdravstvena nega (medicinska sestra – SMS, DMS, zobozdravstvena asistentka,ipd.) 

3. zdravstveni delavec ali sodelavec (zaposleni v CDZ, zaposleni v laboratoriju, 

fizioterapevt, delovni terapevt, radiološki inženir, zobotehnik, farmacevt, sanitarni tehnik 

ipd.) 

4. nezdravstveni delavec (administracija, hišnik, vzdrževalec, informator, kurir ipd.) 

5. vodstvo (direktor, namestnik direktorja, strokovni direktor, predstojnik, vodja področja) 

6. drugo:_____________________ 

Dosežena stopnja izobrazbe: 

1. poklicna  

2. srednješolska  

3. višješolska  



4. dodiplomska (visokošolska strokovna, univerzitetna – 1. bolonjska stopnja) 

5. podiplomska (specializacija, magisterij stroke – 2. bolonjska stopnja) 

6. magisterij znanosti 

7. doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) 

8. drugo: ______________ 

Položaj v organizaciji: 

vodja DA / NE 

 


