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III 

POVZETEK  

Namen magistrske naloge je na podlagi pregledane domače ter tuje strokovne in znanstvene 

literature s področja managementa, kakovosti dela in zadovoljstva zaposlenih opraviti 

empirično raziskavo o dejavnikih motivacije in njihovem vplivu na kakovost zaposlitve v 

gradbeni dejavnosti v izbrani organizaciji ter podati predloge za izboljšanje stanja. Raziskava 

je bila izvedena na vzorcu 200 strokovnih sodelavcev, zaposlenih v gradbeni stroki v izbrani 

organizaciji. Na vzorcu predstavnikov srednjega managementa smo raziskali, kako dejavniki 

motivacije vplivajo na kakovost zaposlitve. Ugotovili smo, da plača, obseg usposabljanja in 

izobraževanja ter usklajenost delovnega in zasebnega življenja nimajo statistično značilnega 

vpliva na kakovost zaposlitve, medtem ko pri četrti hipotezi ugotavljamo, da organizacijska 

klima, kultura organizacije ter zanesljivost zaposlitve imajo pozitiven, statistično značilen 

vpliv na pojasnjevanje kakovosti zaposlitve. Na podlagi rezultatov raziskav smo zasnovali 

predloge za izboljšanje stanja, s katerimi lahko management uvede koristne spremembe v 

organizacijsko kulturo. 

Ključne besede: gradbeništvo, kakovost dela, management, motivacija, strokovni zaposleni. 

SUMMARY  

The aim of this master’s thesis was to conduct empirical research about the motivation factors 

and their influence on the employment quality in the construction segment of a selected 

organisation by drawing on Slovenian and foreign expert and scientific literature on 

management, work quality and employee satisfaction. The paper also seeks to provide some 

suggestions on how to improve the existing situation. The research was carried out on a 

sample of 200 expert employees working in the construction segment of a particular 

organisation. The middle managers were subject to research on how motivation factors 

influence employment quality. It was established that the salary, extent of training and 

education, and work–life balance have no statistically significant influence on employment 

quality. In terms of the fourth hypothesis, it was established that the organisational climate, 

organisational culture and reliability of employment have a positive, statistically significant 

influence on explaining employment quality. Based on the research results we were able to 

make suggestions for the improvement of the situation, so that the management, if it sees fit, 

could implement beneficial changes in the organisational culture. 

Key words: Construction, work quality, management, motivation, expert employees. 
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1 UVOD 

Namen uvodnega poglavja je predstaviti teoretična izhodišča in obravnavani problem, namen 

in cilje ter hipoteze raziskave, opisati metode raziskovanja ter navesti predpostavke in 

omejitve raziskave.  

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega problema 

V sodobnem času so eden izmed ključnih dejavnikov za uspešnost organizacije njeni delavci. 

V vse več organizacijah se srečujejo z neizprosno konkurenčnostjo. Da bi organizacije 

preživele, se od njih zahteva nenehna inovativnost, ki omogoča rast in razvoj. Tega ne 

moremo doseči brez ustvarjalnih zaposlenih in podpiranja delovnega okolja (Paramitha in 

Indarti 2014). Najkompleksnejši nalogi sodobnega managementa sta zasnova in oblikovanje 

motivacijskega sistema, s katerim bi motivirali zaposlene, da bodo sledili viziji in poslanstvu 

organizacije ter uresničevali zastavljene smotre in cilje. Smoter in cilj vsake organizacije naj 

bi bil, da njeni zaposleni optimalno opravljajo svoje delo, so motivirani in hkrati zadovoljni 

(Zagavec 2013).  

Zadovoljstvo na delovnem mestu se kaže v subjektivnih kazalnikih, kot so psihična in fizična 

zahtevnost dela, kakovost delovnega okolja in razmer, možnost napredovanja, odnosi med 

sodelavci, stalnost zaposlitve, ustvarjalnost, varnost na delovnem mestu in odnos z 

nadrejenimi (Lešnik 2012). Kakovost življenja opredeljujemo tudi kot občutek, kako 

posameznik meri zadovoljstvo s čustvenimi odzivi na dogodke v življenju, razpoloženje, 

občutek življenjske izpolnitve, splošno zadovoljstvo in osebne odnose ter zadovoljstvo z 

delom (Theofilou 2013, 151).  

Delo ni le vir prihodka, temveč se šteje med glavne kazalnike zadovoljstva posameznika. 

Vedno več časa preživimo na delovnih mestih, v delovnem okolju. Delovno počutje močno 

prispeva k oblikovanju osebnosti posameznika, k počutju, samozavesti, intelektualni 

sposobnosti, prilagodljivosti in pripravljenosti k sodelovanju. Živimo v družbenem okolju, ki 

delavnost in delo postavlja med pomembne dejavnike današnje kulture (Birch in Paul 2003, 

15). Za Svetlika (1996, 162) pomeni kakovost delovnega življenja sredstvo, ki povečuje 

produktivnost z boljšo motiviranostjo in večjim zadovoljstvom zaposlenih, zmanjšanjem 

stresnih situacij, boljšo komunikacijo in zmanjšanjem odpora do sprememb. Zadovoljstvo z 

delom ne pomeni, da imajo ustvarjalni sodelavci dobre razmere na delovnem mestu. Vendar 

pa Antončič in Gnidovec (1996, 143) pravita, da pripomore k večji kakovosti delovnega 

življenja in življenja na splošno.  

Werther in Davis (1986, 493) opredeljujeta kakovost delovnega življenja kot sredstvo, ki 

podjetjem in drugim organizacijam pomaga doseči večjo produktivnost z izboljšanjem 

motivacije in zadovoljstva zaposlenih, zmanjša stopnjo stresa na delovnem mestu, izboljšuje 
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komunikacijo in zmanjšuje odpor do sprememb. Namen doseganja kakovosti delovnega 

življenja je ustvarjati organizacijsko kulturo in klimo, ki zaposlene opredeljujeta kot 

strokovnjake na svojem področju. Allardt (1975, 38) je zapisal, da lahko kakovost življenja 

merimo v treh razsežnostih: imeti (dobro zaposlitev, ustrezno stanovanje, dobro izobrazbo, 

zasebni čas), pripadati (partner, prijatelji, soseska, otroci) in biti (koristen, prepoznaven, 

uspešna kariera, sodelovanje).  

Birch in Paul (2003, 49 in 161) poudarjata, da sta najpomembnejši učinkovitost in kakovost 

delovnega življenja zaposlenih. Donosnost je zagotovljena, ko se doseže zadovoljstvo 

zaposlenih in strank. Kakovost delovnega življenja je odvisna od razporejenosti in 

fleksibilnosti delovnega časa, od dohodkov, produktivnosti, intenzivnosti dela, učinkovitosti, 

stresa, varnosti, enakosti med spoloma ter vzpostavljanja ravnotežja med delovnim in 

zasebnim življenjem. 

V zadnjih petdesetih letih je bilo dokazano, da denar ni zadostna spodbuda za delovno 

uspešnost, hkrati pa premajhno plačilo pomeni manjšo delovno motiviranost. To, kar motivira 

zlasti umske delavce, je enako tistemu, kar motivira prostovoljce. Ti delajo predvsem zaradi 

izziva, želijo poznati poslanstvo podjetja, vanj verjeti, se nenehno usposabljati in videti 

rezultate svojega dela. Zaposleni naj bi bili obravnavani kot partnerji, kar pomeni biti 

enakovreden. Produktivnost umskega delavca bo verjetno postala osrednja usmeritev, kot je 

to bila produktivnost fizičnega delavca pred stotimi leti. To bo zahtevalo oblikovanje 

popolnoma nove strategije na novih temeljih (Drucker 2001, 31).  

Delo je za marsikoga več kot le vir zaslužka, je jamstvo ekonomske varnosti. Da bi dosegli 

visoko kakovost delovnega življenja, naj bi opravljali delo, ki nas osrečuje. Produktivnost in 

kakovost delovnega življenja sta združljiva dejavnika in v vedno več uspešnih organizacij ju 

povezujejo tesno med seboj (Ogrin 2010, 23).  

Po pregledu domače in tuje strokovne literature s področja motiviranja sodelavcev v 

organizaciji in vpliva motiviranosti na kakovost zaposlitve smo ugotovili, da je tematika 

aktualna in zanimiva, saj je bilo s tega področja v zadnjih desetih letih opravljenih veliko 

raziskav tako v tujini kot v Sloveniji. 

1.2 Namen in cilji raziskave ter hipoteze 

Namen raziskave je na podlagi sistematičnega pregleda domače ter tuje strokovne in 

znanstvene literature ter zasnove konceptualnega modela empirično preveriti, kateri dejavniki 

motivacije vplivajo na kakovost zaposlitve strokovnih zaposlenih sodelavcev v izbranem 

mednarodnem podjetju, in nakazati predloge ukrepov za izboljšanje stanja.  
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Cilji magistrske naloge so:  

 sistematičen pregled približno 150 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature, 

virov in dosedanjih raziskav na področju problematike motiviranja in kakovosti 

zaposlitve; 

 na populaciji 1200 strokovnih sodelavcev srednjega managementa gradbene stroke 

oziroma na vzorcu 200 zaposlenih sodelavcev opraviti empirično raziskavo o vplivu 

dejavnikov motivacije na kakovost zaposlitve na primeru izbranega podjetja v gradbeni 

dejavnosti; 

 zasnovati predloge za povečanje vpliva dejavnikov motivacije na kakovost zaposlitve 

strokovnih sodelavcev, zaposlenih v izbranem podjetju.  

Na podlagi teoretičnih izhodišč in opisa problematike smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 H1: Plača vpliva na kakovost zaposlitve. 

 H2: Obseg izobraževanja in usposabljanja vpliva na kakovost zaposlitve. 

 H3: Usklajenost delovnega in zasebnega življenja vpliva na kakovost zaposlitve. 

 H4: Motivacijski dejavniki vplivajo na kakovost zaposlitve. 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo uporabili primarne in sekundarne vire podatkov iz 

dosegljivih bibliografskih baz. Z metodo kompilacije in deskripcije (Zelenika 2000, 339) smo 

pregledali približno 150 bibliografskih enot domače in tuje literature ter drugih virov z 

obravnavanega področja (npr. monografskih publikacij, doktorskih disertacij in magistrskih 

nalog, prispevkov s konferenc ter člankov iz strokovnih revij ipd.).  

V empiričnem delu smo uporabili kvantitativno raziskovalno metodo, kot jo opredeljujejo 

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 168), ter preverili teoretična izhodišča v praksi. 

Magistrska naloga je obravnavana kot študija primera.  

Za zbiranje podatkov in informacij smo uporabili spletni vprašalnik, ki je obsegal tri sestavne 

dele: 

 demografske podatke o anketiranem sodelavcu (starost, spol, izobrazba in delovna doba); 

 dejavnike motiviranja (plača, izobraževanje in usposabljanje, delovno okolje, usklajevanje 

delovnega in zasebnega življenja); 

 kakovost dela (stopnja zadovoljstva pri delu, presoja pomembnosti posameznih 

motivacijskih dejavnikov). 

Uporabili smo lastni vprašalnik, s katerim smo izmerili kakovost zaposlitve na podlagi 

kazalnikov, ki so jih opredelili v Mednarodni organizaciji dela in pri Eurostatu (Svetin 2014). 
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Povezavo do anketnega vprašalnika smo posredovali 200 strokovnim sodelavcem srednjega 

managementa po elektronski pošti. V anketo smo uvrstili vse strokovne zaposlene (vodje 

gradbišč, komercialiste, managerje in vodje skupin). Večina vprašanj je bila zaprtega tipa. 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo so anketiranci označili na petstopenjski Likertovi 

lestvici od 1 do 5. S pridobljenimi podatki smo opravili opisno statistiko, analizo povezanosti 

(korelacijski koeficient), multivariatno statistično analizo (multiplo linearno regresijsko 

analizo, analizo variance in analizo glavnih komponent) ter analizo interne konsistentnosti 

Cronbach alfa. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave  

Predpostavke raziskave so: 

 kakovost zaposlitve je eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih 

sodelavcev, 

 zadovoljstvo zaposlenih sodelavcev prispeva k uspešnosti organizacije, 

 med temeljne strateške prednosti sodobne organizacije spadajo tudi dobro delovno okolje, 

zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljiv življenjski standard, 

 pridobivanje podatkov in informacij z anketiranjem je najprimernejši način za izvedbo 

empirične kvantitativne raziskave. 

Omejitve raziskave so: 

 omejili smo se na zaposlene strokovne sodelavce in vodje v mednarodnem podjetju (vodje 

gradbišč, komercialiste, managerje in vodje skupin), 

 merjenje kakovosti zaposlitve in kakovosti življenja je mogoče na subjektivni presoji 

anketirancev, ki je odvisna tudi od trenutnega stanja ter organizacijske kulture in klime v 

izbranem podjetju, 

 analiza dosedanjih raziskav o vplivu dejavnikov motivacije in kakovosti zaposlitve je bila 

opravljena le na podlagi ugotovitev iz diplomskih, magistrskih in doktorskih del v 

Sloveniji, pri čemer nismo uporabili drugih možnih virov – prispevkov s konferenc in 

člankov iz strokovnih revij, 

 rezultatov raziskave ne bo mogoče posplošiti na druge zaposlene sodelavce v organizaciji 

in na druge dejavnosti, 

 omejili smo se na strokovne sodelavce mednarodne korporacije s področja Slovenije, 

Švedske in Albanije, podjetje pa deluje v dvajsetih državah po svetu. 
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2 MANAGEMENT, VODENJE IN MOTIVACIJA TER KAKOVOST DELA  

V tem poglavju bomo opredelili management in vodenje kot temeljni nalogi managerjev. 

Sledi predstavitev sodobnih oblik in stilov vodenja, razlik in razmerij med managementom in 

vodenjem ter predstavitev managerskih vlog. V drugem delu sledi opredelitev motivacije in 

dejavnikov motivacije, zadovoljstva zaposlenih in kakovosti dela ter dejavnikov zadovoljstva 

in merjenja teh. Na koncu poglavja bomo povzeli poglavitne ugotovitve iz dosedanjih 

raziskav o vplivu dejavnikov motivacije na kakovost zaposlitve. 

2.1 Management  

Beseda management izvira iz angleškega glagola »to manage« in je nastala iz italijanske 

besede »maneggiare«, ki pomeni 'vodenje' in je nastala iz besede »manus«, ki pomeni 'roka'. 

Management zajema upravljanje in vodenje organizacije. Upravljanje zajema postopke 

načrtovanja, izvajanja in kontroliranja, vodenje pa pomeni sposobnost pozitivnega vplivanja 

na mišljenje, stališča in vedenje sodelavcev pri izpolnjevanju nalog organizacije. Management 

opredeljujemo kot načrtovanje, organiziranje, vodenje spremljanja ter nadzor ljudi in vseh 

razpoložljivih virov z namenom doseganja postavljenih ciljev (Florjančič idr. 2004, 13). 

Ike (2016) je management opredelil kot učinkovito in uspešno doseganje organizacijskih 

ciljev, z aktivnostmi managementa, ki so načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor 

organizacijskih virov. Opredelitev poudarja vložek managerjev in končne rezultate z 

izpostavljanjem dveh pomembnih področij, in sicer štiri temeljne funkcije managementa in 

učinkovito doseganje zastavljenih ciljev organizacije. Delo managementa je, da zgradi 

organizacijo, ki deluje v smislu pametnega izkoriščanja virov in ustvarjanja dodane vrednosti, 

dobička ali človeškega zadovoljstva s priskrbo izdelkov in storitev. Kakovost managementa 

pomeni uspeh ali neuspeh organizacije. 

Vsaka organizacija potrebuje ljudi, managerje, ki opravljajo določene naloge managementa. 

Načrtujejo, organizirajo, povezujejo, nadzirajo in razvijajo človeške potenciale. Management 

so naloge in cilji, je znanstvena disciplina, so ljudje in ravnanje z njimi (Drucker 2001). 

Uršič (2002, 2) opredeljuje management kot zmožnost obvladovanja poslovanja in 

povezovanja med organizacijo in njenim okoljem ter kot dejavnost, ki omogoča vpliv na 

začetek in trajanje poslovanja, zaključek in z njim povezane poslovne rezultate ter ukrepe, ki 

sledijo pri morebitnih odstopanjih.  

Taylor (2006, 18) opredeljuje management s štirimi funkcijami, in sicer kot razvoj znanosti za 

vsak element dela, ki bi nadomestil predhodni način dela, izbrati, poučiti in razvijati 

zaposlene, iskreno sodelovati z zaposlenimi ter deliti delo med managerje in zaposlene.  
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Temeljne naloge managementa v organizaciji so (Tavčar 2006, 25): 

 načrtovanje in snovanje ciljev in smotrov, ki naj jih organizacija dosega, ter snovanje 

strategij za doseganje teh, 

 organiziranje dela in povezovanje dejavnosti navznoter in navzven, 

 vodenje zaposlenih in poslovodenje organizacije, 

 merjenje in spremljanje izidov organizacije. 

Razlikujemo med managementom kot kadrom in managementom kot dejavnostjo. 

Management kot kadri so člani organizacije, ki imajo naziv manager ter imajo podobna 

prepričanja o svojem statusu v organizaciji in pravico do upravljanja. V hierarhiji organizacije 

so to zaposleni, ki so eno ali več ravni nad prvo linijo nadzora. To opredelitev uporabljamo v 

tradicionalnem proizvodnem podjetju. Z rastjo storitvenega sektorja, s prehodom od 

hierarhičnih struktur k vitkejšim organizacijam, pa postaja tradicionalna opredelitev bolj 

problematična (Castells 2000).  

Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 24) navajajo pet pogledov na management. Klasičen 

pogled vključuje glavne funkcije, ki bi jih management moral opravljati: načrtovanje, 

organiziranje, koordiniranje in nadzorovanje. Teorija odločanja poudarja analizo okolja, v 

okviru katerega se sprejemajo odločitve in so poti do sprejemanja odločitev izredno 

pomembne. Delovna aktivnost se usmerja v managerjevo dejansko obnašanje, ta se posveča 

svoji službi in upravljanju svojega časa in tako postane spretnejši pri opravljanju svojega dela 

in pogajanjih z drugimi. Management kot zbir kompetenc pojasnjuje pomen veščin, potrebnih 

za učinkovit management. Kritični pogled na management pa poudarja socialno konstrukcijo 

in politično vlogo. 

Management je dejavnost nenehnega pridobivanja znanja in izkušenj ter prenašanje tega na 

sodelavce v organizaciji. Da bi dosegli zastavljene cilje v timu, moramo uporabiti vpliv, ki naj 

bi temeljil na znanju, in ne na prisili. Tisti, ki prvi zazna spremembe in pripravi ustrezne 

ukrepe, bo uspešnejši. Govorimo o upravljanju obstoječega in novega znanja (Možina 2002a, 

36). 

Beseda manager izvira iz besede »mano«, ki pomeni 'dlan' (Cimerman idr. 2003, 10). 

Managerji so nosilci managerskih nalog in vlog v organizacijah. Uporabljajo svoje vrednote, 

znanja in veščine (tudi kompetence) pri načrtovanju, organiziranju, vodenju, nadzoru in 

vplivu na druge za doseganje smotrov in ciljev organizacije. Rozman, Kovač in Koletnik 

(1993) trdijo, da sta temeljni značilnosti managerjev usklajevanje in odločanje. Ker so 

odločitve večji del managerskih nalog, opredeljujejo management kot odločanje. 

Managerske vrednote, znanja in veščine Kanjuo-Mrčela (1996, 15) uvršča v tri kategorije: 

tehnične, socialne in konceptualne ter strateške. Možina (2002a, 12) opredeljuje management 

kot ustvarjalno reševanje problemov, ki se pojavljajo pri načrtovanju, organiziranju, vodenju 
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in nadzoru razpoložljivih virov pri doseganju zastavljenih smotrov in ciljev ter razvoju 

organizacije. 

Management kot dejavnost je v mednarodnem slovarju managementa opredeljen kot uspešna 

uporaba in razporejanje virov v obliki kapitala, materialov in delovne sile, z namenom 

uresničevanja zastavljenih smotrov in ciljev (Johansen in Page 1995). Kotler (1996) k temu 

dodaja specifične kompetence, ki so odvisne od vrste organizacije in njenega področja 

delovanja. Blackwellova enciklopedija managementa (Cooper in Argyris 1998) opredeljuje 

management z vidika formalne podelitve avtoritete, ki izhaja iz organizacije, koordinacije ter 

uvajanja strategij, politik in taktik v organizaciji, managerja pa opredeljuje kot osebo z 

racionalnim in analitičnim vedenjem.  

Management je kot proces v stroki opredeljen s štirimi osnovnimi nalogami: načrtovanje, 

organiziranje, vodenje in nadzor (Rozman, Kovač in Koletnik 1993; DuBrin 2000; Daft 2009; 

Armstrong 2009; Evans 2014; McAuley, Duberly in Johnson 2014). Vodenje je sestavni del 

managementa, zato management kot vodenje ni pravilna opredelitev.  

Stare (2010) podrobno opredeljuje management pri projektu po posameznih fazah: 

 faza načrtovanja pomeni oblikovanje taktičnih zamisli o izvedbi projekta, sledijo seznam 

aktivnosti, načrtovanje časa za izvedbo posameznih aktivnosti in določanje končnih 

rokov. Naslednji korak je določitev izvajalcev aktivnosti in načrtovanje potrebnih virov 

(oprema, material ipd.). Ob koncu opredelimo tveganja in ukrepe za zmanjšanje teh ter 

nadzor projekta in obvladovanje pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev; 

 organiziranje pomeni ustvarjanje medsebojnih razmerij, ki bodo omogočila izvedbo 

načrta. Zato se oblikuje organigram, v okviru katerega določimo tip strukture 

organiziranosti (npr. funkcijska, matrična, projektna, procesna ipd.), s tem pa tudi 

pristojnosti in odgovornosti vsakega udeleženca. V področje organiziranja se vključijo še 

način poročanja skupine, komuniciranje, redni nadzorni sestanki, prenos informacij in 

popolnost dokumentacije; 

 vodenje pomeni motiviranje, vplivanje in usmerjanje zaposlenih. Manager se odloči, 

kakšen stil vodenja bo izbral (avtokratski ali demokratični), in oblikuje primerno delovno 

okolje, ki zagotavlja večjo motiviranost in ustvarjalnost članov tima. Spodbujal naj bi 

odprto in neformalno komunikacijo; 

 nadziranje pomeni spremljanje doseženih rezultatov, primerjavo stanja z načrtom in 

ugotavljanje morebitnih odstopanj, ob morebitnih odstopanjih pa določitev ustreznih 

popravnih ukrepov.  

Everard in Morris (1996) sta temeljne funkcije managementa razdelila v postavljanje smernic 

ter kratkoročnih in dolgoročnih smotrov in ciljev, načrtovanje, razpoložljivost virov, nadzor 

procesov ter postavljanje in izboljšanje organizacijskih standardov. Glavna naloga managerja 

naj bi bila delo z ljudmi in skrb za njihov poklicni razvoj. Drucker (2001) označuje 



 

8 

management kot najpomembnejšo inovacijo dvajsetega stoletja. Ljudje, managerji, ki 

opravljajo specifične naloge, so ključni element vsake organizacije. Management opredeljuje 

kot znanstveno disciplino, naloge in cilje ter ljudi in ravnanje z njimi.  

V strokovni literaturi najdemo tudi druge številne vidike obravnavanja managementa, na 

primer (Armstrong 2009; Daft 2009; McAuley, Duberley in Johnson 2014): 

 funkcionalni vidik managementa, ki temelji na posameznih funkcijah in enotah v 

organizaciji (management kadrov, management proizvajanja, management trženja, 

management financiranja ipd.); 

 procesni vidik managementa, ki ureja procese v posamezni organizaciji; 

 institucionalni vidik managementa, ki ureja strukture in zgradbe organizacij (strateški 

management); 

 humanistični vidik managementa, ki se usmerja na management udeležencev organizacije; 

 situacijski vidik managementa ureja nekatere situacije v delovanju organizacije (krizni 

management, management rasti ipd.). 

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja naj bi se začela prva revolucija v razumevanju vloge 

managementa, in sicer v spremenjeni organizaciji in njenem družbenem okolju. Kanjuo-

Mrčela (1996, 26) takratna nova dognanja imenuje »novi val«, ki naj bi ustrezal novim 

zahtevam takratnega sveta in prinaša novo filozofijo organizacije. Zaposleni naj bi postajali 

vedno bolj zahtevni in izobraženi, razvoj in spremembe v tehnologiji ter spremembe v 

družbenem okolju pa narekujejo spremembe v pomenu managementa. Načrtovanje, 

organiziranje, vodenje in nadzor so bile poglavitne naloge tradicionalnega managementa. Za 

management naj bi bile glavne naloge spodbujanje, pomoč, izobraževanje in usposabljanje 

sodelavcev ter ustvarjanje dobre organizacijske klime in odnosov med ljudmi. Management 

naj bi postavljal v ospredje človeški kapital. Struktura organiziranosti naj bi se v skladu s tem 

spreminjala od takratne hierarhične v horizontalno oziroma ploščato, procesno ipd. Zaposleni 

sodelavci in management naj bi delovali kot tim enakovrednih posameznikov.  

V mednarodnem slovarju managementa je pojem opredeljen kot uspešna uporaba in 

razporejanje razpoložljivih virov v obliki materiala, kapitala in delovne sile za doseganje 

zastavljenih smotrov in ciljev z največjo učinkovitostjo, v pomenu osebja pa kot ljudi, ki so 

odgovorni za usmerjanje in delovanje organizacije (Johansen in Page 1995). Blackwellova 

enciklopedija managementa (Cooper in Argyris 1998) opredeljuje management kot formalno 

podeljeno avtoriteto, ki je usmerjena v organizacijo, koordinacijo ter uporabo strategij, taktik 

in politik, managerja pa opredeljuje kot analitično in racionalno osebo.  

Management je proces načrtovanja, organiziranja, upravljanja človeških virov, vodenja in 

nadzora nad uporabo virov (materialni, finančni, časovni viri in informacijski viri) z 

namenom doseganja uspešnosti (Hernaus, Pološki 2014). 
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Management je v vseh poslovnih in organizacijskih aktivnostih dejanje vodenja ljudi z 

namenom doseganja želenih ciljev in smotrov z uspešno in učinkovito uporabo razpoložljivih 

virov. Management deluje s funkcijami načrtovanja, organiziranja, kadrovanja, vodenja, 

nadzora in organiziranja oziroma zavzemanje za doseganje zastavljenih ciljev (Agrawal 

2011). 

Popat (2013, 53) opredeljuje management kot sklop pravil, ki usmerjajo managerje, da 

obvladujejo organizacijo ali podjetje. Teorije managementa so navodila, ki pomagajo 

zaposlenim učinkovito povezovanje s cilji organizacije, in tako omogočijo doseganje 

zastavljenih ciljev. Management upravlja človeški kapital, da bi zagotovil uspešnost 

organizacije, in to z učinkovito komunikacijo, ugodnim delovnim okoljem, motiviranostjo 

zaposlenih in dobrimi rezultati. Poglavitne naloge managementa so torej merjenje količin, 

usklajevanje načrtov in doseganje ciljev. 

Management organizacije ali podjetja sestavljajo osebe, ki so odgovorne, da učinkovito in 

uspešno organizirajo poslovanje s koordinacijo in nadzorom razpoložljivih virov. 

Management usmerja svoje napore k doseganju skupnih ciljev lastnika kapitala, zaposlenih in 

drugih interesnih skupin. Sposobnost ustvarjanja vizije, misije, ciljev in strategij, oblikovanje 

učinkovite organizacijske strukture in izvajanje te ter upravljanje sprememb so le nekatere 

naloge managementa, s katerimi zagotavlja nenehni uspeh organizacije in pripravljenost na 

spremembe v okolju. Uspešna organizacija je tista, ki se nenehno uči. Management uspešne 

organizacije se usmerja k znanju oziroma intelektualnemu kapitalu (Lojpur idr. 2015, 19–31). 

Organizacije delujejo v vedno bolj nepredvidljivem poslovnem, političnem in družbenem 

okolju, ki od njih zahteva neprestane izboljšave, inovacije, nenehno budnost ob neizprosni 

konkurenci, da bi ostali uspešni in se obdržali na trgu. Odgovornost za vse to nosi 

management organizacije, ki je osredotočen na zaposlene, jih usmerja ter z njimi uresničuje 

oblikovano kulturo in cilje organizacije. Danes so zaposleni oziroma intelektualni kapital 

ključna konkurenčna prednost na trgu. Manager mora obvladovati, motivirati, voditi, 

razpolagati s kadri ter razpoložljivimi viri, da bi dosegal poslovno učinkovitost in bil hkrati 

korak pred konkurenco. V procesu managementa so aktivnosti managerjev razdeljene na štiri 

temeljne funkcije, ki so podrobno predstavljene v nadaljevanju.  

2.2 Temeljne funkcije managementa 

Proces managementa sestavljajo temeljne štiri funkcije managementa, in sicer načrtovanje, 

organiziranje, vodenje in nadziranje (Možina 1994; Rozman idr. 1993; DuBrin 2000; Higgins 

1991). Kralj (2003, 143) navaja kot temeljne funkcije managementa snovanje in načrtovanje, 

organiziranje in koordiniranje, vodenje ljudi k doseganju ciljev in obvladovanje organizacije z 

nadzorovanjem.  
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Tavčar podobno opredeljuje temeljne dejavnosti za doseganje ciljev (2006, 24): 

 načrtovanje in snovanje – opredelitev ciljev (sestavljanje programov in strategij za dosego 

ciljev), 

 urejanje in povezovanje (opredelitev ljudi in razporeditev nalog, povezovanje organizacije 

navznoter in navzven), 

 poslovodenje in vodenje (delitev navodil, usklajevanje, motiviranje in vodenje 

zaposlenih), 

 merjenje in presojanje (merjenje izidov delovanja in ocenjevanje le teh). 

Tudi Kotter (1998) je funkcije managementa razdelil na štiri osnovne funkcije, razlika je le pri 

funkciji vodenja, saj meni, da sta management in vodenje različna segmenta in se morata 

obravnavati ločeno. Med osnovne funkcije našteva načrtovanje, določanje finančnih sredstev, 

organiziranje in nadzor. Koontz in Weihrich (2015, 3) opredeljuje management kot čisto 

organizacijo znanja, ki proces managementa loči na pet temeljnih managerskih funkcij: 

načrtovanje, organiziranje, kadrovanje, vodenje in nadziranje. 

Management od vodenja ločimo po tem, da management opravlja funkcije v organizaciji ter 

se ukvarja s strategijo organizacije, načrtovanjem in razpolaganjem s sredstvi organizacije, 

vodenje pa se usmerja k ljudem in odnosom med njimi. Lahko rečemo, da gre za interesni 

oziroma organski vidik organizacije (Tavčar 2006, 325). Pri vodenju govorimo o 

organizacijski kulturi in obvladovanju ljudi v organizaciji. Tavčar (2009, 28) navaja, da sta 

temeljni dejavnosti managementa obvladovanje organizacije ter učinkovito in uspešno 

doseganje zastavljenih smotrov in ciljev. Obvladovanje organizacije pomeni urejanje zadev, 

kar pomeni odločanje v posameznih zadevah. Management mora učinkovito obvladovati 

delovanje organizacije z obvladovanjem delovanja zaposlenih, ki jih vodijo njihovi cilji in 

interesi. Management mora najti ravnovesje in povezanost med cilji organizacije in cilji 

svojih zaposlenih. Za doseganje uspešnosti in učinkovitosti organizacije niso pomembne le 

veščine in znanja managementa, temveč tudi ustvarjalnost, izvirnost in prave odločitve 

(Tavčar 2009, 28). Temeljne naloge managerjev v organizaciji pa so (Tavčar 2009, 25): 

 načrtovanje in snovanje ciljev in smotrov ter strategij za doseganje teh, 

 urejanje dela in povezovanje dejavnosti v organizaciji in njenem okolju, 

 poslovodenje organizacije in vodenje ljudi, 

 spremljanje in merjenje rezultatov delovanja in presojanje izidov delovanja zaposlenih. 

Košmrlj in Trunk Širca (2010) pomen managementa in vodenja povezujeta še z angleško 

različico: 

 management pomeni obvladovanje procesov, pri čemer za doseganje ciljev razporejamo 

sredstva (človeška, materialna, finančna), 

 upravljanje (governance) pomeni postavljanje ciljev, nadzor, obravnavo in doseganje 

ciljev, 

 vodenje (leadership) pomeni ravnanje z ljudmi in kulturo organizacije. 
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2.2.1 Načrtovanje 

Funkcijo načrtovanja lahko uvrstimo v pomembno področje v managementu. Lahko rečemo, 

da je to začetni korak celotnega managementa. Bistvo organizacije je doseganje temeljnih 

smotrov in ciljev, ki so dolgoročni. Pri načrtovanju mora management dobro predvideti 

dogajanja v okolju organizacije in na podlagi tega določiti poti, ki bodo omogočile želene 

rezultate. Pri vseh funkcijah je treba najprej zasnovati načrt, šele nato se začnejo izvajati 

dejavnosti. S funkcijo načrtovanja je tesno povezano nadziranje, saj s snovanjem načrtov 

oblikujemo tudi standarde, na podlagi katerih izvajamo nadzor (Pučko 1994, 265). 

Načrtovanje pomeni določanje ciljev in sredstev za doseganje želenih rezultatov. V procesu 

načrtovanja opredelimo urnike, naloge in druge dejavnosti (Dimovski, Penger in Žnidaršič 

2003, 92). V fazi načrtovanja določimo cilje organizacije in oblikujemo strategije za dosego 

teh. Odločanje je del načrtovanja, pri čemer izbiramo ustrezno aktivnost za doseganje 

zastavljenih ciljev. Načrtovanje in odločanje pomagata managerju ohraniti učinkovitost z 

navodili za prihodnje korake. Organizacijski cilji in načrti zagotovijo managerju, da pravilno 

usmeri svoj čas in vire (Griffin 2014, 7). 

Dimovski, Penger in Žnidaršič (2003, 95) funkcijo načrtovanja delijo na hierarhijo 

organizacijskih ravni. Načrtovanje strategije izvajajo višji managerji, srednji management 

odgovarja za taktično in kratkoročno načrtovanje in nižja raven nosi odgovornost 

operativnega načrtovanja. Pomembno je zagotavljati enovitost podjetja s kombinacijo 

delovanja podjetja, usklajevanjem smotrov in ciljev s sredstvi, povezanostjo preteklosti in 

prihodnosti ter delovanjem z organizacijo. Načrtovanje razdelimo glede na časovno obdobje 

(dolgoročno, kratkoročno, operativno), glede na predmet ali vsebino (načrtovanje trženja in 

prodaje, raziskav, razvoja, kadrov, nabave, proizvodnje, financ itd.), glede na velikost 

organizacijske enote (načrtovanje organizacije, delovne enote, projektov in proizvodov) in 

glede na dejavnost organizacije (javno in trajno načrtovanje, načrtovanje po fazah in 

rezultatih, funkcijsko in nefunkcijsko, glavno in pomožno, delno in celotno, strateško in 

taktično). 

Med glavne aktivnosti načrtovanja uvrščamo analiziranje obstoječega poslovnega stanja, 

raziskovanje poslovnega okolja, postavljanje smotrov in ciljev organizacije, predvidevanje 

želenega stanja, opredelitev ukrepov in virov za doseganje rezultatov, presojo doseženih 

rezultatov po izvedbi aktivnosti, pregled in prilagajanje načrtov organizacije in komuniciranje 

med zaposlenimi o načrtovanju (Uršič 2002, 30).  

Načrtovanje ne določa samo ciljev podjetja, strukture in načina izvajanja kontrole, temveč 

določa politiko, predračune, načrte, postopke in programe za poslovanje. Lahko ga 

opredelimo kot predvidevanje prihodnosti z zavestnim delovanjem skupine in uresničevanjem 

zastavljenih smotrov in ciljev poslovanja na podlagi politike, postopkov, predračunov in 

programov (Dimovski idr. 2005, 95). 
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Načrtovanje je proces, pri katerem določimo, kakšno naj bi bilo naše poslovanje in kako 

doseči želeno. Vsebuje najbolj kritična vprašanja in odgovore za management. Uspešno 

načrtovanje naj vsebuje (Rigby 2015, 54): 

 jasno opredeljeno misijo organizacije, vizijo in temeljne vrednote, 

 jasno določene cilje, temeljite raziskave trga za morebitne nevarnosti in priložnosti, 

 razumevanje trenutnih in prihodnjih potreb potencialnih kupcev, 

 analizo organizacijskih prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenco, 

 opredelitev in presojo možnih strategij, 

 razvit napredni poslovni model, ki bo razlikoval organizacijo od njene konkurence, 

 opredelitev pričakovanj lastnikov in jasnih ciljev za poslovanje, 

 pripravljene programe, pravila in načrte za umestitev strategije, 

 oblikovano ustrezno organizacijsko strukturo, odločitvene procese, sistem obveščanja in 

nadzora ter sistem učenja, 

 načrt za morebitne spremembe okolja, 

 spremljanje izvedbe. 

2.2.2 Organiziranje 

Organiziranje je proces, ki ima začetek in zaključek. Začetek pomeni načrt, ki ureja odnose 

med zaposlenimi v organizaciji, zaključek pa je rezultat in recenzija učinkov organiziranja 

(Uršič 2002, 39). Ko manager postavi cilje in zastavi delovni načrt, je naslednji korak 

organizacija tima in drugih virov, potrebnih za izvedbo načrta. Manager se odloči, kako 

najbolje razporediti delovno silo in vire, da bi ti dosegali najboljše rezultate (Griffin 2014, 8). 

V fazi organiziranja je treba določiti vloge in aktivnosti zaposlenim, ki bodo karseda najbolje 

opravili dodeljene naloge. Vsak zaposleni ima jasno vlogo, potrebno avtoriteto, orodje in 

informacije za uspešno opravljanje nalog. Organizacijska shema je orodje managementa, da 

lahko oblikuje ustrezno okolje za učinkovitost pri delovnih aktivnostih (Koontz in Weihrich 

2015, 24). Med glavne aktivnosti organiziranja štejemo opredelitev nalog, razporeditev nalog 

med sodelavce, snovanje timov, določitev kriterijev delavcem za izvajanje nalog, vrednotenje 

izvedb, opredelitev nalog in nosilcev ter medsebojna razmerja v organizacijski strukturi, 

izvedbo primerjave med načrtovanim in planiranim stanjem in posledično spreminjanje 

organiziranja in ne nazadnje komunikacija med zaposlenimi v organizaciji (Uršič 2002, 40). 

Organizacijska struktura je instrument, s katerimi managerji upravljajo vire, da bi ti opravili 

vse potrebno. Organizacijska struktura določa formalna razmerja poročanja po hierarhičnih 

ravneh ter nadzor managerjev in nadzornikov, združuje posameznike v skupine in oddelke, ki 

tvorijo celotno organizacijo, ter vključuje tvorjenje sistemov za dobro komunikacijo, 

koordinacijo in integracijo med oddelki. Idealna organizacijska struktura svoje zaposlene 

motivira, da horizontalne informacije in koordinacije posredujejo, ko je to potrebno 
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(Dimovski idr. 2005, 126). Organiziranje kot druga osnovna funkcija managementa, ki sledi 

fazi načrtovanja, določa korake do uresničevanja zastavljenih načrtov z dodelitvijo temeljnih 

nalog, virov, opredeljuje tudi pripravo in uskladitev virov (Dimovski idr. 2003, 5). 

Jadadič (2008, 17) opredeljuje organiziranje kot določanje odgovornosti posameznim 

skupinam za izvedbo načrtovanih aktivnosti, za katere so odgovorni tisti, ki so jim bile naloge 

dodeljene. Vprašati se moramo, katere naloge je treba izvesti za dosego specifičnih ciljev, 

katere vire in sredstva potrebujemo za njihovo uresničitev, katere naloge moramo delegirati, 

in združiti, katere kadre in koliko ljudi potrebujemo. Treba je tudi neprestano spremljati 

napredek in preverjati, kaj je mogoče še izboljšati. Za to nujno potrebujemo dobro 

komunikacijo v organizaciji med zaposlenimi, nadrejenimi, podrejenimi, horizontalno in 

vertikalno. 

2.2.3 Vodenje 

Funkcija vodenja opredeljuje usmerjanje, vplivanje in motiviranje zaposlenih, skupin ali 

posameznikov, da delujejo skladno s politiko podjetja ter s svojimi nalogami dosegajo 

zastavljene smotre in cilje. Pomembni elementi vodenja so še funkcija komuniciranja, 

poveljevanja, kadrovanja in reševanja problemov (Daft in Marčič 2001, 5). Vodja usmerja in 

vodi zaposlene pri izvajanju aktivnosti, ki so bile predhodno organizirane. Zaposlene je treba 

krmariti, nanje vplivati posredno in neposredno prek drugih udeležencev. Manager, ki vodi 

zaposlene, mora biti dober psiholog, poznati mora značilnosti značajev ljudi, jih znati dobro 

motivirati in spodbujati, da bi ti opravili svoje delo kar najbolje in s čim manjšimi napakami. 

Tudi v funkciji vodenja se pojavlja vprašanje, kaj storiti in izboljšati za čim večjo storilnost in 

motiviranost zaposlenih na delovnem mestu (Možina idr. 2000, 11). 

Večina avtorjev meni, da je to najpomembnejša in najzahtevnejša funkcija v managementu. 

Vodenje je proces usmerjanja zaposlenih v organizaciji, da delajo v skupini in sledijo 

interesom organizacije (Griffin 2014, 8). Adizes (1996, 235) deli vodenje na usmerjenost k 

doseganju ciljev in usmerjenost ljudi v pripravo za doseganje ciljev. Prvi proces se osredotoča 

na upravljanje skupin k opravljanju nalog za doseganje zastavljenih ciljev. Naloge se razdelijo 

na manjša opravila, pri čemer se sistematično določajo cilji, sprotno rešujejo dejanske, 

potencialne in razvojne težave ter se organizacija nenehno prilagaja trenutnim situacijam. 

Drugi del se nanaša na postavitev in ohranjanje pripravljenosti in stabilnosti skupine, ki izvaja 

cilje. V tem procesu je potrebna usmerjenost v zaposlene, opredelitev njihovega položaja, 

zanimanje za njihova pričakovanja, vključitev zaposlenih v odločanje, nemotena 

komunikacija in dobri medosebni odnosi. S temi dejavnostmi vodje dosegajo večje 

zadovoljstvo in motiviranost ter posledično vplivajo na boljše rezultate dela. 

Najpomembnejše značilnosti vodenja so koordinacija, sledenje in motivacija. Tisti, ki zna 

motivirati in koordinirati zaposlene, da s skupnimi močmi dosežejo zastavljene cilje, je vodja 
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organizacije. Vodenje je spretnost, ki povezuje sposobnost uporabe moči, motiviranja 

zaposlenih za doseganje skupnih rezultatov, razumevanja ljudi z različnimi interesi in motivi 

ter ustvarjanja sprememb v kulturi organizacije (Černetič 2004, 31). Vodenje in poslovodenje 

uresničujeta cilje in strategije za doseganje zastavljenih ciljev, ki jih je zasnoval management. 

Pri tem je pomembna urejenost organizacije, v kateri veljajo delitev dela, delitev odgovornosti 

in pristojnosti, pravila za delovanje zaposlenih in razpolaganje z viri, kot so delo, kapital in 

znanje. Poslovodenje in vodenje izvirata iz vizije in temeljne politike kot rezultat interesov 

vplivnih udeležencev in se odvijata v okvirju tekoče politike organizacije (Tavčar 2009, 335). 

Brajša (1996, 65) meni, da je vodenje vpliv na ljudi z namenom spreminjanja stališča in 

vedenja. Na eni strani govorimo o uresničevanju sprejetih odločitev pri nadzoru organizacije 

in usmerjanju tehnološkega postopka, na drugi strani vodje organizirajo in obvladujejo odnose 

med zaposlenimi. Možina idr. (2000) vodenje označujejo kot pojem, ki je ožji od 

managementa, in ga opredeljujejo kot sposobnost vplivati na ljudi z namenom, da bi ti delali 

kot vodje želijo, spodbujati zaposlene za doseganje najboljše produktivnosti ter usmerjati 

sodelavce k doseganju želenih ciljev in ciljev organizacije.  

Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003) označujejo vodenje kot umetnost vplivati na organizirano 

skupino in posameznike za doseganje ciljev, pri tem pa enakovredno sodelujejo vodja in 

sledilci. Za uspešnost je potrebna usklajenost med značilnostmi vodje, zmožnostmi sledilcev 

in okolja, v katerem vodenje poteka. Na vodenje vplivajo lastnosti in vrednote vodje, 

motivacija in vplivanje, vrednote in izkušnje sledilcev, njihove osebnostne lastnosti in 

obnašanje v nekaterih okoliščinah in okolje. Gre za okolje organizacije, ki ga sestavljajo 

konkurenti, kultura okolja, vrednote in notranje okolje organizacije, kot so organizacijska 

klima, politika in strategija, odnosi med zaposlenimi. 

Prvotni pristop k vodenju predpostavlja, da se »vodje kot taki že rodijo in da se jih ne da 

narediti, ustvariti«. Vendar se pozneje oblikujejo tri teorije vodenja (Earl 1998, 147): 

 teorija lastnosti (določanje vodje na podlagi fizičnih lastnosti); 

 situacijska teorija (vodenje je odvisno od situacije); 

 teorija potreb (vodenje izhaja iz potreb skupine po opravljanju nalog in vzdrževanju 

odnosov). 

Vodenje je proces, v katerem oblikujemo vizijo podjetja in določimo smeri delovanja 

organizacije, naslednji korak pa je prenos te vizije na vse sodelujoče in navdih zaposlenih za 

njeno uresničevanje (Kotter 1990). Rozman, Kovač in Koletnik (1993, 201) menijo, da je 

vodenje vplivanje na obnašanje delovanja posameznika ali skupine v organizaciji ter s tem 

usmerjanje njihovega delovanja k doseganju ciljev organizacije. Skupek funkcij z vodenjem 

zaposlenih prispeva k uspešnosti in učinkovitosti organizacije kot celote. Vodenje je lahko 

medsebojno, pri čemer vodja vpliva na zaposlene, in organizacijsko, pri katerem z ukrepi in 
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rešitvami podpremo vodjo k lažjemu usmerjanju zaposlenih k zastavljenim smotrom in ciljem 

organizacije.  

Zupan in Kaše (2003, 84) opredeljujeta vodenje kot vsestranski pojem, ki zajema številne 

odnose in procese, hkrati pa je močno povezan z drugimi managerskimi nalogami. V 

preteklosti so organizacije postavljale tehnologijo v ospredje, danes pa so to zaposleni, ki so 

glavni nosilci znanja. Managerji in drugi vodje morajo oblikovati strategijo, smotre, cilje in 

vizijo organizacije, ki jo lahko prenesejo na zaposlene. Le tako so zaposleni motivirani za 

skupno doseganje delovnih in organizacijskih ciljev. Vodenje lahko razdelimo na mikro raven 

ali vodenje zaposlenih in makro raven ali vodenje celotne organizacije. Na makro ravni 

govorimo o voditeljstvu, ki je proces oblikovanja vizije in smeri delovanja, vodenje pa je splet 

razmerij med vodjo in zaposlenimi pri delovnih procesih. 

Vodenje je veliko bolj povezano s sociologijo in psihologijo, saj se nanaša na veščine 

posameznika, da lahko vpliva na druge ljudi (Košmrlj in Trunk Širca 2010). Cooper in 

Argyris (1998) omenjata številne opredelitve vodenja, ki vključujejo vzpostavljanje moči 

posameznika do drugih ljudi ter ustvarjanje sinergije in usmerjenosti ljudi k doseganju 

skupnih rezultatov. Pri tem so pomembne skupne vrednote in zaupanje vodji, pri čemer bi v 

organizaciji tako bilo omogočeno vpeljevanje sprememb in izvajanje organizacijskih politik. 

Lipičnik (1998, 312) meni, da je vodenje ključno, če želi organizacija dosegati zastavljene 

cilje. Pri vodenju najprej načrtujemo delo, sledi organiziranje vsega potrebnega za izvedbo 

nalog. Vodenje se nanaša na ljudi in njihove zmožnosti. Na koncu vrednotimo opravljeno 

delo glede na zastavljene cilje in ugotavljamo odstopanja od načrtovanega. Vodenje je 

usmerjeno v ljudi, saj vodje z ustreznim načinom vodenja dosegajo najboljše rezultate za 

organizacijo. Veliko pomeni tudi način vodenja, ki ga izbere vodja.  

Vodenje je managerjevo kadrovanje zaposlenih, s komuniciranjem, vizijo, zgledom in 

vplivom prepričati o pomembnosti in smislu ciljev organizacije ter jih motivirati, da bodo 

sledili ciljem in smotrom organizacije ter ob tem zadovoljevali tudi svoje potrebe. Glavni 

smisel managementa je uresničevanje smotrov in ciljev organizacije, glavni namen vodenja pa 

je vplivanje na zaposlene, da bi ti želeli sodelovati in delati v začrtani smeri organizacijske 

vizije. Vodenje je sestavni del managementa, od katerega je odvisno, ali se bo začrtano tudi 

uresničilo in ali bodo zaposleni sledili navodilom vodje (Kramar 2009, 109). 

Černetič (2004, 31) navaja najpomembnejše značilnosti vodenja, ki so koordinacija, 

motivacija in sledenje. Vodja organizacije je tisti, ki zna ljudi motivirati in usmerjati v 

doseganje zastavljenih smotrov in ciljev organizacije. Vodstvo je veščina, ki združuje 

sposobnosti uspešne uporabe moči, motiviranja ljudi za doseganje skupnih smotrov in ciljev, 

razumevanja zaposlenih z različnimi interesi in motivi ter ustvarjanja kulture sprememb v 

organizaciji.  
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Nahavandijeva (2003, 4) pri opredelitvi vodenja navaja tri skupne elemente: 

 vodenje kot skupinski pojav, pri čemer skupino tvorijo vodja in ljudje, ki mu sledijo, 

 usmerjenost k ciljem, kar vodje dosegajo z vplivom, 

 hierarhija, pri čemer vodja na neformalen ali formalen način pomeni nadrejeni. 

Vodenje je vplivanje na ljudi za doseganje zastavljenih smotrov in ciljev. Vplivanje na ljudi 

razumemo kot delegiranje nalog, spodbujanje in usmerjanje v zaposlene, preprečevanje in 

reševanje konfliktov, sporazumevanje, dogovarjanje in odločanje (Kovač, Mayer in Jesenko 

2004, 17). Za uspešno poslovanje organizacije naj ne bi bilo pomembnejše teme od vodenja. 

Koncept vodenja se spreminja v skladu z zahtevami organizacije in družbenega okolja, v 

katerem ta deluje. V vsej literaturi o vodenju izpostavljamo tri dejavnike, to so ljudje, vpliv in 

cilji. Vodenje se pojavlja med ljudmi in vključuje uporabo vpliva za doseganje zastavljenih 

smotrov in ciljev (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003). 

Vodenje pomeni sposobnost vplivanja na zaposlene, da prispevajo k uresničevanju interesov 

organizacije in skupine. Izziv, s katerim se managerji srečujejo, izhaja iz želja in odnosa 

zaposlenih ter obnašanja v skupini. Zaposleni sledijo tistemu, ki jim obljubi zadovoljitev 

lastnih potreb in želja ter jih ustrezno motivira za uresničevanje lastnih ciljev v okviru ciljev 

organizacije (Koontz in Weihrich 2015, 25). Horwitch in Callahan (2016, 1) menita, da je 

vodstvo, ki navdihuje, neprecenljivo konkurenčno orožje. Motivirani in ustvarjalni zaposleni 

so dvakrat bolj produktivni kot zadovoljni zaposleni. Med te spadajo podjetja, ki jim uspeva 

nenehno uvajati inovacije in rešitve, saj zaposlujejo ljudi, ki so motivirani k ustvarjanju. 

V nadaljevanju bomo predstavili nekatere sodobne oblike in stile vodenja.  

Sodobne metode vodenja 

Karizmatično vodenje, transakcijsko in transformacijsko vodenje ter vodenje v timu so 

sodobne teorije vodenja (Kanjuo-Mrčela 1996, 27; Schermerhorn idr. 2010; Griffin in 

Moorhead 2013). Možina (2002b, 532) pravi, da se v zadnjih dveh desetletjih vodenje deli na 

transakcijsko in transformacijsko vodenje. Transformacijsko vodenje je usmerjeno k idealom 

in moralnim vrednotam, ki bi usmerjali k premagovanju težav. Transformacijski vodje 

usmerjajo zaposlene z motiviranjem in delujejo na podlagi:  

 karizme – predstavitev vizije in poslanstva organizacije, izzove ponos ter doseže zaupanje 

in spoštovanje; 

 inspiracije – skrbi za navdih, preprost način izražanja namena; 

 intelektualne spodbude – spodbuja ustvarjalnost, racionalnost in sistematično pristopa k 

reševanju problemov; 

 upoštevanja posameznika – osebni pristop k posamezniku, obravnavanje vsakega 

zaposlenega kot osebnost, svetovanje. 
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Transakcijski vodje se dogovarjajo s svojimi zaposlenimi o materialnih, kadrovskih in 

socialnih ugodnostih, ki jih je delavec deležen, če je delo opravljeno v skladu s cilji. 

Transakcijsko vodenje je podobno klasičnemu načinu vodenja in deluje na podlagi: 

 nagrajevanja – ugodnosti za dobro opravljeno delo, nagrade, priznanja; 

 aktivnega vodenja – opazuje dogajanje, spremlja odstopanja od pravil; 

 pasivnega vodenja – v dogajanje posega le, če standardi niso doseženi; 

 vodenja brez vajeti – izogibanje timskemu delu in odgovornosti. 

Transakcijski vodja poskuša motivirati svoje zaposlene z materialnimi in nematerialnimi 

nagradami. Transformacijski pa poskuša svoje zaposlene motivirati z doseganjem smotrov in 

ciljev organizacije ter jih združiti z njihovimi interesi in interesi skupine (Kanjuo-Mrčela 

1996, 27). 

Karizmatično vodenje 

Karizmatični vodje bolje vplivajo na zaposlene kot tisti brez karizme. Govorimo o treh 

dejavnikih, ki tvorijo karizmatičnega vodjo (Griffin in Moorhead 2013):  

 predvidljivost (predstavijo trende in vzorce, jasno vizijo, imajo visoka pričakovanja zase 

in za druge), 

 energičnost (svojo energijo širijo na druge in tako dosegajo uspehe v organizaciji), 

 mogočnost (nudijo podporo svojim sodelavcem in jim zaupajo). 

Vodenje v timu 

Zastavljene naloge opravljamo v skupini ali timu. Vsak član tima sodeluje in prispeva k 

uresničevanju cilja in smotra organizacije. Vsak član tima je enako pomemben, vodja je 

povezovalni člen in skrbi za nemoteno delovanje (Schermerhorn idr. 2010). Učinkovito 

vodenje tima je poleg uspešnega vodje odvisno tudi od lastnosti članov. Uvidevnost in 

sodelovanje med njimi vplivata na nemoteno vodenje in s tem tudi na produktivnost skupine. 

Individualne lastnosti posameznika, kot so aroganca, izogibanje navodilom in samointeres, 

zmanjšujejo povezanost in učinkovitost skupine. Zrelost, sledenje navodilom vodje in 

prilagajanje pozitivno vplivajo na vodenje skupine (Lipičnik 1998, 274–275). 

Stili vodenja  

Stil vodenja je trajen vzorec vplivanja na ljudi, da bi vzajemno dosegli zastavljene smotre in 

cilje. Gre za zbirko ravnanj in vodstvenega obnašanja. Pri tem vodja uporablja različne 

prijeme in orodja ter tako oblikuje celovito in zanj značilno obliko vodenja. Zaposleni zaznajo 

stil vodenja celostno osebno in na podlagi tega oblikujejo subjektivno mišljenje (Kovač, 

Mayer in Jesenko 2004, 20–22). 
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Vodje naj bi se razlikovali po dveh načinih vodenja, in sicer po dimenziji dela in dimenziji 

ljudi. Običajno naj bi bili opazni obe dimenziji vodenja, vendar je prva tista vodilna. 

Dimenzija dela se usmerja v dosežke, pri čemer se ljudi motivira, da je neko delo opravljeno 

pravočasno. Dimenzija ljudi pa postavlja v ospredje vrednote, odnose med udeleženci, 

prijetno delovno klimo in zmanjšanje napetosti (Dimovski in Penger 2008, 123). 

Rozman, Kovač in Koletnik (1993, 206–208) predstavljajo naslednje stile vodenja: 

 avtokratični stil vodenja (ima formalno avtoriteto in narekuje pravico ukazovati 

zaposlenim, na katere se avtoriteta nanaša; vodja je prepričan, da pozna najboljšo rešitev 

in najboljšo pot, naloga podrejenih je slediti ukazom in jih izpolniti. Zaposleni so le 

izvrševalci, če ne izpolnjujejo ukazov, sledijo sankcije. Vodja je tisti, ki odloča, zaposleni 

nimajo pravice do sodelovanja in samo poročajo o rezultatih opravljenega dela. 

Avtokratični stil vodenja je učinkovit v kriznih situacijah, ko govorimo o preživetju 

organizacije, pri običajnem poslovanju pa je to bolj zavora kot bodrilo za učinkovitost); 

 demokratični oziroma sodelovalni stil vodenja (temelji na sodelovanju in delu v skupini, 

demokratični vodja je mojster sodelovanja, odličen poslušalec in se vede kot član tima, 

zaposleni so bolj motivirani, ker so vključeni v proces odločanja, imajo pravico dati 

pobudo in predloge, vodja odločitve sprejema ob aktivnem sodelovanju zaposlenih in 

deluje v smeri skupinske dinamike, za doseganje zastavljenih ciljev je odgovorna celotna 

skupina); 

 liberalni stil vodenja (vodja se ne vpleta v delo drugih, zaposleni imajo proste roke pri 

opravljanju svojih nalog, samostojno rešujejo in se spopadajo s težavami, sami izbirajo 

način opravljanja nalog, vodja pa skrbi za koordiniranje. Vodja opravlja le nekatere 

naloge, odgovornost je prepuščena zaposlenim, ki sami izbirajo naloge, delež in čas 

izvedbe posamezne aktivnosti. Ta način vodenja se obnese le v organizacijah, v katerih so 

zaposleni visoko motivirani, motiv za delo je osebnostna rast, zaposleni in organizacija pa 

imajo enake smotre in cilje). 

Goleman (2000) v svoji raziskavi našteje šest stilov vodenja, ki so razdeljeni na več čustvenih 

elementov: ukazovalni, avtoritativni, družinski, demokratični, narekovalni in trenerski stil 

vodenja. Ugotavljal je, kako posamezni stil vpliva na delovno klimo. Ti stili so predstavljeni v 

preglednici 1: navedeni so načini dela vodje, fraze, čustvene inteligence, uporabnost stila in 

končni vpliv na delovno klimo. Razvidno je, da ima največji vpliv avtoritativni stil vodenja, 

pozitivni izidi so se pokazali tudi pri družinskem, trenerskem in demokratičnem stilu vodenja, 

narekovalni in ukazovalni sistem vodenja pa sta imela negativne učinke.  
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Preglednica 1: Šest stilov vodenja in njihovi vpliv na delovno klimo  

 Ukazovalni Avtoritativni Družinski Demokratični Narekovalni Trenerski 

Način dela 

vodje 

Zahteva 

takojšnjo 

izvršitev 

ukazov. 

Mobilizira ljudi, 

da sledijo njegovi 

viziji. 

Ustvarja 

harmonijo in 

čustvene vezi. 

Ustvarja 

dogovore s 

sodelovanjem. 

Postavi 

visoke 

standarde 

izvedbe. 

Razvija 

zaposlene za 

prihodnost. 

Fraza, ki 

prikaže stil 

»Naredi, kar 

sem rekel.« 

»Pojdi z mano.« »Ljudje na 

prvem 

mestu.« 

»Kaj pa ti 

misliš?« 

»Naredi kot 

jaz, takoj.« 

»Poskusi 

to.« 

Osnovne 

sposobnosti 

čustvene 

inteligence 

Samokontrola, 

pobude, 

usmerjenost k 

dosežkom. 

Samozavest, 

empatija, nosilec 

sprememb. 

Empatija, 

gradnja 

razmerij, 

komunikacija. 

Sodelovanje, 

timsko 

vodenje, 

komunikacija. 

Vestnost, 

pobude, 

učinkovitost. 

Razvijati 

druge, 

empatija, 

samozave-

danje. 

Največja 

uporabnost 

stila 

V krizi, kadar je 

potreben 

preobrat, pri 

problematičnih 

zaposlenih. 

Kadar 

spremembe 

zahtevajo novo 

vizijo in jasno 

usmeritev. 

Kadar je treba 

v ekipi 

odpraviti 

razkol ali 

motivirati v 

stresnih 

okoliščinah. 

Kadar so 

potrebni 

dogovori ali 

povratne 

informacije. 

Kadar so 

pomembni 

hitri rezultati, 

zaposleni pa 

so visoko 

motivirani in 

sposobni. 

Kadar ima 

zaposleni 

interes do 

osebnega 

razvoja in 

razvoja 

svoje 

sposobnosti. 

Vpliv na 

klimo 

Negativen. Zelo pozitiven. Pozitiven. Pozitiven. Negativen. Pozitiven. 

Vir: Goleman 2000. 

Goleman (2000) je določil šest glavnih dejavnikov, ki vplivajo na delovno klimo: 

 fleksibilnost (svobodnost zaposlenih pri inoviranju), 

 čut zaposlenih za odgovornost do organizacije, 

 raven standardov, 

 nagrade in povratne informacije, 

 jasnost nalog, 

 zavezanost k skupnim ciljem. 

Ukazovalni stil vodenja je najmanj učinkovit med zgoraj naštetimi stili vodenja, pri njem je 

hierarhija očitna. Vodja nove ideje uniči že v startu, posledično se zaposleni ne počutijo 

spoštovani in koristni. Zmanjšajo se samoiniciativnost pri delu, odgovornost do dela, občutek 

pripadnosti in koristnosti, lahko se pojavi tudi odpor do dela. Večine produktivnih delavcev 

ne motivira le denar.  

Avtoritativni stil vodenja je eden najbolj učinkovitih načinov vodenja. Tak vodja je vizionar, 

ki ljudi motivira, jim da jasno vedeti, da je njihovo delo velik doprinos k obstoju podjetja. 

Avtoritativni cilj pri ljudeh spodbudi zavezanost k doseganju ciljev in strategiji družbe. 

Sodelujoči imajo širok manevrski prostor za oblikovanje idej in zamisli, nudi jim veliko 

svobode pri inoviranju, eksperimentiranju in prevzemanju tveganj.  
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Družinski stil vodenja na prvo mesto postavlja posameznika, njegova čustva in potrebe, na 

drugem mestu so naloge in cilji družbe. Vodja si prizadeva za splošno zadovoljstvo in 

skladnost med zaposlenimi. Ljudje, ki delajo v pozitivni delovni klimi, imajo dober pretok 

informacij, povezuje jih dobra komunikacija, med seboj delijo ideje, navdihe, zaupajo drug 

drugemu in prevzemajo odgovornost za svoja dejanja.  

Pri demokratičnem stilu vodenja gre za izmenjavo idej pri vodji in zaposlenem, pri tem se 

gradijo zaupanje, spoštovanje in predanost. Z upoštevanjem in izvajanjem idej zaposlenih 

povečuje odgovornost in fleksibilnost. Ljudje, ki delujejo pod demokratičnim stilom vodenja, 

imajo besedo pri določanju ciljev in standardov družbe, imajo možnost izraziti svoje vizije. 

Narekovalni stil vodenja ima po navadi vodja, ki je odličen delavec in na podlagi svojih 

vrednot postavi visoke standarde svojim zaposlenim. Obsesivno želi doseči vedno boljše 

rezultate in tako pričakovanja prenese na sodelujoče, to povzroči obremenjenost pri 

zaposlenih ter padanje delovne vneme in morale. Delo je usmerjeno na željo vodje, ne k 

optimističnemu opravljanju delovnih nalog.  

Trenerski stil vodenja pomaga odkriti zaposlenim njihove edinstvene prednosti in slabosti ter 

jim pomaga razviti osebne in poslovne želje. Pomaga jim vizualizirati dolgoročne razvojne 

cilje ter oblikovati načrt za njihovo doseganje. Z zaposlenimi sodeluje glede njihovih vlog in 

odgovornosti pri oblikovanju razvojnih načrtov ter jim daje povratne informacije in jasna 

navodila. Trenerski vodja je odličen pri delegiranju nalog, zaposlenim daje zahtevne naloge in 

ni osredotočen le na čas izvedbe. Ljudje se pod tem stilom vodenja dobro počutijo in trudijo 

po najboljših močeh. 

2.2.4 Nadziranje 

V funkciji nadziranja ugotavljamo in odpravljamo napake, ki so nastale v procesu, 

analiziramo dosežene rezultate in jih primerjamo s prvotnimi načrti. Če ugotovimo 

odstopanja, lahko pravočasno ukrepamo in odpravimo nepravilnosti (Kralj 2003, 16). 

Nadziranje je managerska funkcija, ki zagotavlja poslovanje v skladu z načrtovanim, 

ugotavlja in spremlja dejansko stanje v organizaciji. Sledijo presoja vsebine in odstopanj, 

ugotovitev vzrokov ter sprejem odločitve o možnih ukrepih za povrnitev v načrtovano stanje. 

Za uspešen nadzor sta potrebna načrt in dobra organizacija. Primerjava z načrtovanim 

omogoči ugotoviti potrebo po ukrepanju, pri tem se opredeli odgovornost, kdo je tisti, ki mora 

ukrepati. Pri nadzoru je pomembno, da čim hitreje odkrijemo odstopanja od načrta, tako hitro 

lahko zasnujemo ukrepe za izboljšanje stanja oziroma doseganje zastavljenih rezultatov 

(Kramar 2009, 77). 

Nadziranje je proces, s katerim management upravlja aktivnosti v organizaciji za doseganje 

postavljenih ciljev v okviru poslanstva organizacije, njenih ciljev in načrtov. Gre za 
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primerjavo doseženega in načrtovanega za sprejemanje popravnih ukrepov v primeru 

nesprejemljivih odstopanj. Funkcija nadziranja je tesno povezana s funkcijo načrtovanja, zato 

ju v teoriji imenujejo tudi siamska dvojčka managementa. Da bil nadzor učinkovit, sledimo 

štirim temeljnim aktivnostim: postavljanje standardov izvedbe, merjenje dejanske izvedbe, 

primerjava izvedbe, presoja odstopanj in sprejemanje ukrepov za izboljšanje stanja (Sikavica, 

Bahtijarevič in Vokič 2008, 755–756). 

Lastniki oziroma ustanovitelji organizacij in podjetij zaupajo managerju nalogo obvladovanja 

organizacije in podjetij, da bi dosegali dobre rezultate. Managerji si dejavnosti opredelijo v 

štirih fazah, in sicer načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje. V fazi načrtovanja se 

oblikujejo cilji in strategije za doseganje zastavljenih načrtov. Zelo pomembno je, da manager 

poskuša povezati interese organizacije in zaposlenih, da bodo delovali čim bolj enotno in 

vzajemno. Organiziranje dejavnosti pomeni ustrezno povezovanje in razporejanje zaposlenih, 

nalog in sredstev za doseganje najboljših možnih rezultatov. Vsaka skupina zaposlenih 

potrebuje ustreznega vodjo, ki mu zaupa in bo znal delegirati naloge, nudil podporo in svojim 

nadrejenim poročal o napredku. Uspešen vodja razume in upošteva interese, vrednote in 

pričakovanja svojih podrejenih in jim nudi podporo in zaupanje pri izvajanju delovnih 

aktivnosti. V zadnji fazi nadzora merimo izide delovanja, postavimo standarde izvedbe in jih 

primerjamo z začrtanim. V primeru velikega odstopanja od želenih rezultatov oblikujemo 

strategije za izboljšanje stanja. Uspešnost organizacije in podjetja je odvisna od delovanja 

managementa in drugega vodstva ter njihovega ravnanja z intelektualnim kapitalom, zato v 

nadaljevanju podrobno opredeljujemo naloge in vloge managerjev ter značilnosti uspešnega 

vodje. 

2.3 Vloge managerjev 

Manager je tisti, ki mora skrbeti, da je organizacija na poti k doseganju zastavljenih ciljev; 

sodelavce zavestno spodbuja k spremljanju rezultatov in ustreznemu ukrepanju (Dimovski 

idr. 2005, 45). Glavna vloga managerjev je odločanje v posameznih funkcijah managementa, 

ki so načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor. Mintzberg (1973) je predstavil 

tristopenjski model, pri čemer gre pri prvi stopnji za zaznavanje problema, ko je treba sprejeti 

rešitev za odpravo težave. Na drugi stopnji se izbirajo primerne rešitve, na tretji stopnji pa se 

izbira najboljša rešitev problema (Zupan in Kaše 2003, 103).  

Pomembnejšo vlogo imajo managerji pri snovanju filozofije podjetja; so snovalci kulture 

podjetja, ki naj bi pripomogla k uspešnosti organizacije. Temeljila naj bi na subkulturah 

zaposlenih, temeljila naj bi na prepričanjih in vrednotah podjetja, temeljnih zasnovah 

poslovanja in na podjetju naklonjenih stališčih zaposlenih. Odgovornost managerjev in 

managementa obsega odgovornost do lastnikov, predvsem ohranjanje in povečevanje 

premoženja podjetja, kar se doseže s pozitivnimi poslovnimi izidi z dodano vrednostjo in 
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dobro likvidnostjo. Sočasno so odgovorni tudi do drugih zaposlenih, kar uresničujejo s 

kakovostnim poslovanjem podjetja oziroma trajnostnim razvojem (Kralj 2001).  

Sodobna ekonomija se spreminja in zahteva tako imenovane e-managerje. Sodobni managerji 

morajo imeti sposobnost odločanja, upravljanja kreativnosti, spopadanja s paradoksi, 

predvidevanja prihodnosti in dogodkov, politične modrosti, strateškega razmišljanja, 

vizionarstva, vodenja na daljavo in presojanja dobrih ljudi, poleg tega morajo imeti 

managerski pogum (Nosan 1999). 

Pri velikih organizacijskih spremembah, razvoju nove strategije, prevzemih in spojitvah imajo 

managerji integracijsko vlogo. Pomagajo širiti znanja v organizaciji in pripomorejo k 

oblikovanju organizacijske kulture. Imajo sposobnost hitrega prilagajanja spremembam v 

okolju in se hitro učijo (Dimovski idr. 2005, 365). Adizes (1996) v svojih proučevanjih 

ugotavlja, da so managerji ljudje, ki morajo opravljati več vlog, in ne samo ene. Pri analizi 

ukrepanja managementa v uspešnih organizacijah je izpostavil štiri vloge: proizvajalca, 

administratorja, podjetnika in integratorja.  

Lastnosti posameznih vlog je Lipičnik (1998) razporedil tako: 

 proizvajalec (P) predstavlja managerja kot proizvajalca boljših rezultatov od konkurentov, 

 administrator (A) skrbi za načrtovanje, usklajevanje in nadziranje izvajanja nalog, 

 podjetnik (P) mora imeti sposobnost presojanja, oblikovanja ciljev in sistemov za 

doseganje učinkovitosti organizacije. 

Kovač (2002, 780) omenja štiri standardne funkcije managerjev, ki se nenehno spreminjajo: 

 načrtovanje v usmerjanje, učenje in spodbujanje, 

 organiziranje v decentralizacijo, standardizacijo in kakovost, 

 vodenje v poslovne time in podjetniško samoiniciativnost, 

 nadzor v samonadzor in splošno odgovornost do drugih.  

Uspešen manager ima vrline, ki jih razvrstimo v tri vloge (Mintzberg 1973; Kralj 2005): 

 medosebna vloga (vodja, zveza, predstavnik), 

 informacijska vloga (nadzornik, govornik, razširjevalec), 

 odločitvena vloga (odpravljavec motenj, razporejevalec virov, pogajalec, podjetnik). 

 DuBrin (2000) opredeljuje spremembo managerske vloge od vloge nadzornika in 

kontrolorja k vlogi trenerja, podpornika in pospeševalca. Sodobni manager deluje kot 

eden izmed članov tima za doseganje skupnega cilja. Značilnost starega managerja je 

usmerjenost k sebi v vlogi nadrejene osebe, upošteva ukaze, strogo sledi hierarhiji, deluje 

skladno z organizacijsko kulturo, odločitve sprejema sam in zadržuje informacije, 

obvladuje le eno glavno poslovno disciplino in zahteva dolge delovnike. Vloga novega 

managerja narekuje lastnosti pokrovitelja, je vodja svojega tima, ima vlogo internega 

svetovalca, skrbi za delovna razmerja, prilagaja organizacijsko kulturo glede na potrebe 
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okolja, druge člane vključuje v proces odločanja, deli informacije z zaposlenimi, 

obvladuje široko področje številnih disciplin in zahteva rezultate.  

Preglednica 2: Deset managerskih vlog po Mintzbergu 

Kategorija 

vloge 
Vloga Dejavnosti 

Medosebna Vodja Skrb za motivacijo in usmerjanje zaposlenih s svetovanjem, 

komunikacijo in ustreznim usposabljanjem.  

Zveza Vzdrževanje povezanosti v organizaciji in navzven, z okoljem, 

tvori učinkovito organizacijo.  

Predstavnik Podpisovanje dokumentacije in sprejem obiskovalcev. 

Odločitvena Odpravljalec 

motenj 

Odpravlja težave, rešuje konflikte in se prilagaja hitro 

spreminjajočemu se okolju. 

Razporejevalec 

virov 

Odgovoren je za vire, terminski načrt, predračun, določanje 

prednostnih nalog. 

Pogajalec Dosega soglasja mnenj med skupinami in člani. 

Podjetnik Skrbi za uvajanje novih zamisli, presoja nove ideje in delegira 

njihovo izvajanje. 

Informacijska Nadzornik Prejema in išče informacije, pregleduje poročila, vzdržuje 

osebne stike. 

Govornik V vlogi predstavnika prenaša z govorom informacije zunanjim 

sodelavcem, nastopa v vlogi predstavnika organizacije. 

Razširjevalec Posreduje informacije, opravlja telefonske pozive, pošilja 

poročila in memorandume. 

Vir: Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003. 

Manager naj bi bil opredeljen z desetimi lastnostmi (Kovač 1996, 123), te so: 

 osebna integriteta (razgledanost, samozavest, izobrazba, izkušnje), 

 sposobnost vodenja in odločanja (analiza mišljenja, komunikacija), 

 ustvarjalnost in delovna vnema (prepoznavanje priložnosti, natančnost pri delu), 

 fleksibilnost in prevzemanje tveganja (podjetniški vidik), 

 delo v skupini in razumevanje sodelavcev (oblikovanje delovnih skupin), 

 ciljna usmerjenost in učinkovita organizacija timov, 

 poslovna etika in pripadnost, 

 sposobnost prepoznavanja dobrih sodelavcev, 

 globalno razmišljanje, 

 strateško načrtovanje in predvidevanje prihodnosti podjetja. 

Managerji so ključni kadri v organizaciji, saj skrbijo za zaposlene v podjetju in poslovno 

uspešnost. Poznati morajo sodobno tehnologijo, ki olajša opravljanje dela in pripomore h 

konkurenčni prednosti. Ob tem mora biti zgled svojim podrejenim, omogočati dobro 

komunikacijo med zaposlenimi, nuditi možnost za osebno rast in napredek, biti razumen do 

svojih zaposlenih ter deliti z njimi svoje znanje in izkušnje. Tesno sodeluje z nižjim vodjo, ki 

mu poroča o stanju v organizaciji in napredku zaposlenih.  
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V gradbenem sektorju je dober vodja tisti, ki obvladuje vse delovne procese od začetka do 

konca življenjskega ciklusa projekta. Usmerja zaposlene, nadzoruje porabo sredstev, 

pregleduje skladnost izvedbe s terminskim načrtom, kontrolira kakovost materiala, zagotavlja 

kakovost izvedbe, poskuša povezovati vse elemente za uspešno in učinkovito izvedbo 

projekta in skrbi, da se zaposleni motivirani in se počutijo dobro v delovnem okolju, saj tako 

zagotavlja največjo produktivnost.  

Značilnosti uspešnega vodje so predstavljene v naslednjem poglavju. 

2.4 Lastnosti uspešnega vodje 

Avbar (2014) ugotavlja, da je karizma pri sodobnih voditeljih že nepogrešljiva lastnost. 

Karizmatičen vodja mora znati vplivati na druge, vzpostavljati nevidne vezi s skupino, si 

pridobiti njeno zaupanje, se zaveda svojega poslanstva, se spopada s težavami in izzivi, je 

samokritičen ter spoštuje in upošteva druge. Vodja je vsaka oseba, ki vpliva na posameznike v 

organizacijah, jim pomaga zastaviti cilje ter jih motivirati za ustvarjanje teh in jim tako 

zagotavlja uspešnost (Nehavandi 2003, 4). 

Conger (1999, 155) predstavlja štiri mehanizme, s katerimi karizmatični vodja lahko motivira 

podrejene: 

 spreminjanje dojemanja podrejenega o naravi dela, ki se z vizijo lahko predstavi bolj 

pomembno, moralno korektno ali herojsko, 

 oblikovanje vizije, ki poveličuje cilje organizacije, 

 oblikovanje močne kolektivne identitete med zaposlenimi, 

 povečevanje kolektivne in individualne samoučinkovitosti. 

Med aktivnosti vodje se štejejo (Uršič 2002, 54): 

 komuniciranje s sodelavci o ciljih, 

 opredeljevanje standardov za izvedbo nalog, 

 odnosi med vodjo in sodelavci, 

 motivacija sodelavcev, 

 nadzor in presoja vodenja, 

 komunikacija o vodenju. 

Dober vodja mora izbrati posameznike, ki tvorijo uspešen tim za uspešno opravljanje nalog 

ter doseganje smotrov in ciljev. Znati mora motivirati svoje člane, jih spodbuditi k največji 

učinkovitosti in ustvarjalnosti, usmerjati komunikacijo in dobro sodelovanje med njimi. 

Uspešen vodja naj bi (Čertalič 2014): 

 imel jasno opredeljene cilje svoje organizacije in izdelano strategijo za doseganje 

zastavljenega, 
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 imel strukturirane cilje in podrobno opredeljene cilje vseh zaposlenih (dolgo-, srednje- in 

kratkoročne), 

 redno spremljal doseganje ciljev, 

 imel redna skupinska srečanja z vodji timov, 

 dosegal skladnost med mislimi, besedami in dejanji ter bil zgled svojim podrejenim. 

Večina teorij 20. stoletja zagovarja, da mora biti dober vodja rojen, in ne ustvarjen. Dosedanje 

študije so pokazale, da je proces vodenja veliko bolj zapleten in ga ni mogoče razdeliti na 

ključne lastnosti posameznika, ki označujejo dobrega vodjo. Take lastnosti oziroma skupina 

nekih lastnosti ne pomeni, da je nekdo izjemen vodja. Raziskava Jona P. Howella (2013), 

profesorja na fakulteti New Mexico State University in avtorja knjige Snapshots of Great 

Leadership, razkriva ključne vodstvene lastnosti. Med glavne se štejejo pozitivna energija, 

dajanje pobude, vztrajnost, moškost, odločenost in dominantnost. Posamezniki s temi 

vrlinami oblikujejo rešitve za težke situacije, se dobro znajdejo v stresnih okoliščinah, se 

odlično prilagajajo spremembam in oblikujejo dobre načrte za prihodnost. Ključna lastnost je 

tudi samozavest, pri čemer imajo vodje samospoštovanje, čustveno stabilnost, 

samoprepričanje, odločenost. Imajo sposobnost širiti samozavest na druge, temeljijo na 

zaupanju in predanosti. Vodja z integriteto pomeni držati svojo besedo, biti pošten, dosleden, 

zvest in družaben, sprejet v javnosti, uporablja diplomatske ukrepe in se prilagaja glede na 

trenutne razmere.  

Borštnik (2011) opredeljuje dobrega vodjo kot osebo, ki ima močen karakter in v ljudeh 

vzbuja zaupanje ter iz njih izvabi najboljše lastnosti. Lastnosti dobrega vodje ni mogoče 

pridobiti čez noč, saj so to rezultati večletnega izobraževanja, truda in izkušenj. Imeti mora 

naslednje lastnosti: 

 talent (jasna predstava o svojih zmožnostih in njihovo pravilno usmerjanje), 

 potrpežljivost (dobri voditelji so strpni in potrpežljivi, krizne situacije doživljajo kot del 

poti proti uspehu), 

 jasen cilj (jasno določeni cilji in strategija za doseganje teh),  

 samozavest (zaupanje vase in v svoj talent),  

 neustrašnost (pogumno reševati težave),  

 močan karakter (trdo delo, potrpežljivost, vzdržljivost, dober vodja ne kloni, ko nastopijo 

težave, in se jih pogumno loti). 

Haney, Sirbasku in McCann (2011, 7–10) opisujejo pravega voditelja: »Odlični voditelji 

imajo izvrsten občutek za druge. Osredotočijo se na rezultate, a natančno vedo, kako do njih 

priti s svojimi sodelavci. Voditelji so tisti, ki vlivajo zaupanje in znajo stvari obrniti na bolje.«  

Kovač, Mayer in Jesenko (2004, 53–56) naštevajo tipične lastnosti uspešnega vodje: 

 inteligentnost (hitro in ustrezno prilagajanje spremembam; večina vodij je nadpovprečno 

inteligentnih, inteligentni vodje lahko hkrati opravljajo več dejavnosti), 
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 dominantnost (uspešen vodja mora biti dominanten, saj mu bodo le tako zaposleni sledili, 

izjemoma je lahko vodja nedominantna oseba, in sicer v primerih, ko predvsem usklajuje 

in nadzira delovni proces in ni tako usmerjen k zaposlenim; vodja mora imeti dobre 

komunikativne sposobnosti, sposoben vzpostavljati dobre medosebne odnose, biti 

družaben, z lahkoto sklepati nova poznanstva, sodelovanja, imeti čustveno izraznost, 

sposobnost navezovanja kolegialnosti in novih partnerstev), 

 čustvena stabilnost (vloga vodje zahteva čustveno ravnovesje, izključuje dolgotrajno 

čustvovanje, njegovo čustveno stanje je nevtralno; sposobnost hladne razsodnosti in 

logične doslednosti), 

 ustvarjalnost (ustvarjalni vodje so nekonformni, neposredni, stvari se lotevajo temeljito in 

so vztrajni pri svojem delu, so karizmatični), 

 izraznost (kompleksna sposobnost in veščina sporočanja; izražanje mora biti lahkotno, 

razumljivo, prepričljivo in zanimivo za tiste, ki jim je sporočilo namenjeno), 

 empatija (naravna lastnost vodje, ki se je ni mogoče naučiti; je izredno pomembna, ko se 

stališča vodje in zaposlenega nasprotujejo), 

 pozitivna samopodoba (oseba, ki zaupa vase, je s seboj zadovoljen, usmerjen k napredku 

in dovolj samokritičen, lahko vodi druge), 

 odločnost (je odvisna od situacije, s katero se vodja srečuje, vodja mora imeti pogum), 

 etična načela (vodja je odgovoren za uveljavljanje in spoštovanje strokovne etike; zanj 

veljajo tudi načela poslovne etike, ki so temelj odnosov in ravnanja s poslovnimi sredstvi 

in partnerji), 

 altruizem in filantropija (usmerjenost vodje k zaposlenim; nesebična skrb in odgovornost 

za druge, podpora zaposlenim iz ozadja; vodja, ki je usmerjen vase in zapostavlja druge, 

izgublja pomembnost in potrebo). 

Značilnosti vodij mnogi označujejo kot prirojene, vendar se veliko naučimo z delom in v 

razmerah, s katerimi se srečujemo vsak v dan. Uspešen vodja je izkušen vodja. Zaposleni v 

ospredje postavljamo odnose in počutje na delovnem mestu, za kar je močno odgovoren 

nadrejeni. Pri vodji iščemo razumevanje, posluh, podporo, skrb, motivacijo, odprto 

komunikacijo, dobro povratno informacijo, pozitivno kritiko in vzajemno delo. Vodja mora 

biti odločen, močan, samozavesten in zgled svojim zaposlenim. Poslovni rezultati in 

uspešnost organizacije so danes odvisne od učinkovitosti zaposlenih in vodij, ki jih usmerjajo. 

Zaposleni svoj maksimum dosegajo, ko so zadovoljni in motivirani. V nadaljevanju 

opredeljujemo motiviranje zaposlenih kot eno pomembnejših nalog vodstva. 

Gradbeništvo je robustna dejavnost in da bi organizacija uspešno in učinkovito delovala pred 

konkurenco, zahteva vodjo, ki ima močan značaj, je odločen, ima razvite dobre 

komunikacijske sposobnosti in mu uspeva, da mu ljudje sledijo in zaupajo, je dober 

organizator, mu uspeva zaposlene motivirati in spodbujati k doseganju visokih rezultatov, je 

miren in hkrati avtoritativen. Pri svojem delu mora biti vztrajen in potrpežljiv, saj se 
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velikokrat srečuje z brezizhodnimi in težavnimi situacijami, pri katerih je pomembno ostati 

miren in najti najboljšo možno rešitev.  

2.5 Motiviranje kot ena najpomembnejših nalog vodje 

Večina nas zjutraj odide na delo, v šolo in se na okolje in ljudi v njem odzivamo z malo 

razmišljanja, zakaj tako delamo. Vse aktivnosti so z nečim motivirane. Motivacija se nanaša 

na sile znotraj ali zunaj osebe, ki sprožijo zanimanje za neko početje. Motivacija zaposlenih 

pa vpliva na produktivnost, zato je to ena izmed managerjevih temeljnih nalog. Manager 

usmerja motivacijo k doseganju ciljev posameznika in organizacije. Motivacija je opredeljena 

kot intenziteta želje, da bi posameznik opravil neko dejavnost (Dimovski, Penger in Žnidaršič 

2003). 

Motivacija je sila, ki usmerja naše vedenje in želje. Je eden ključnih dejavnikov za uspešnost 

in učinkovitost posameznika, tima in organizacije ali podjetja. Vodstvo organizacije je 

odgovorno za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem se bo zaposleni počutil dobro, 

učinkovito delal in dosegal najboljšo produktivnost. Da bi lahko to zagotovili, mora vodstvo 

dobro poznati svoje zaposlene, kaj jih motivira, katere so njihove vrednote, interesi in cilji. 

Zaradi številnih zunanjih in notranjih dejavnikov, ki se med seboj prepletajo, je težko 

zagotavljati visoko motiviranost med zaposlenimi. Kar posameznike motivira, je odvisno od 

osebnih razlik, prakse organizacije in lastnosti delovnega mesta. Ko govorimo o individualnih 

razlikah, gre za vrednote in osebne lastnosti posameznika. Nekoga motivirajo materialne 

dobrine, drugim so pomembni odnosi med sodelavci, tretjim varnost delovnega mesta. Naše 

vrednote in interesi se neprestano spreminjajo zaradi vpliva okolja. Zato motivacijo 

opredelimo kot proces, in ne enkratno dejanje. Da bi vodstvo ugotovilo, kaj zaposlene žene in 

kaj jih motivira, se organizirajo razni razgovori, delo v skupinah, dogodki, ki pomagajo 

ugotoviti glavne dejavnike motiviranja, in se na podlagi tega oblikuje učinkovit sistem 

motiviranja. Zaposleni se čuti cenjenega in odgovornega, ker tudi on prispeva s svojim 

mnenjem k oblikovanju uspešnega sistema motiviranja. Da bi vodstvo učinkovito motiviralo 

svoje zaposlene, mora dobro poznati posamezno delovno mesto, standarde, cilje in metode 

dela. Tako lahko oblikujemo ustrezne delovne standarde, skladno s katerimi je zaposlenim 

jasno, kaj in koliko morajo ustvariti, da bi prejeli nagrado za opravljeno delo. Današnje 

razmere v gospodarstvu silijo podjetja biti čim bolj fleksibilna in inovativna. Vedno več se v 

ospredje postavljajo nematerialni motivatorji, kot so delo od doma, fleksibilni delovni čas, 

zanimiva vsebina dela, izzivi na delovnem mestu, možnost napredovanja in osebnega razvoja, 

sodelovanje pri odločanju, priznanja za dobro opravljeno delo, oblikovanje skupnih ciljev in 

interesov ter povezovanje teh s poslovno odličnostjo organizacije, delo v skupinah in dobra 

medsebojna komunikacija. Nemoten pretok informacij med vodstvom in zaposlenimi prispeva 

k pripadnosti in odgovornosti zaposlenih. Dober vodja mora komunicirati pregledno in voditi 

z zgledom. Svoje zaposlene mora seznaniti s cilji organizacije, interesi, vrednotami, stanjem 

poslovodenja, strategijami organizacije, kratkoročnimi cilji, vlogo zaposlenih v organizaciji 
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ter njihovim prispevkom k uspešnosti in učinkovitosti. Vključevanje zaposlenih in 

priznavanje pomembnosti njihovega prispevka k doseganju poslovnih načrtov deluje 

motivacijsko in spodbujajoče.  

V teoriji so številne opredelitve motivacije: 

 beseda motivacija izvira iz latinske besede »movere«, kar pomeni 'pomikati se' (Uhan 

2000, 11). Pri tem je izraz »motiv« v teoriji opredeljen kot notranja sila, ki človeka 

potiska ali vleče v neko dejavnost; 

 motivacijo razumemo kot proces, v katerem se vse to odvija (Ball 1982, 1256); 

 motivacija je interakcija posameznika in okolja, v katerem deluje, čeprav vsi ljudje nismo 

enako motivirani v istih okoliščinah (Černetič 2004, 9); 

 Keenan (1995, 5) označi motivacijo kot nenavadno preprost pojem, ki opredeli ravnanje z 

ljudmi, da bi dosegli zadovoljstvo s svojim delom;  

 Gorman (2007, 3) je motivacijo opredelil kot proces, v katerem usmerimo dejavnosti k 

smotru in cilju, zadovoljevanju potrebe;  

 Lipičnik (1998, 102) motivacijo označuje kot usmerjenost človekove aktivnosti k 

zastavljenim smotrom in ciljem, da bi zadovoljil svoje potrebe. Delovanje človeka 

spodbuja njegova potreba. Potreba je močan notranji občutek želje po nečem. Obstajajo 

različne metode motiviranja, s katerimi naj bi dosegali, da se zaposleni povežejo z vizijo 

organizacije in s svojim trudom uresničijo njene smotre in cilje; 

 z razvojem gospodarstva je postalo motiviranje bolj zapleteno (Rozman 1993, 196). 

Managerji naj bi najprej ugotovili, katere so tiste potrebe, ki jih zaposleni želijo zadovoljiti, in 

na podlagi tega opredelili motivatorje. Največji uspeh organizacije je usklajenost 

zadovoljevanja potreb zaposlenih ter doseganje smotrov in ciljev organizacije (George in 

Jones 1999, 87).  

Herzberg (1959) razlikuje dve skupini motivacijskih dejavnikov. Prva skupina dejavnikov 

temelji na zadovoljevanju fizioloških potreb (npr. organiziranost organizacije, nadzor, odnosi, 

delovne razmere, plača, varnost, položaj ipd.). To skupino motivacijskih dejavnikov imenuje 

disatisfaktorji ali higieniki. Druga skupina so motivatorji, ti izvirajo iz posameznikovega dela 

ter temeljijo na lastni človeški osebnosti, spodbujajo rast in razvoj te. Med te štejemo uspeh 

pri delu, priznanja, odgovornost, ustvarjalnost, napredovanje, zanimivo vsebino dela ipd. 

(Rozman 1993, 23).  

Florida (2005, 110) ugotavlja, da na motiviranje ustvarjalnih sodelavcev vpliva devet 

notranjih dejavnikov: izziv in odgovornost (možnost prispevati in vplivati), fleksibilnost 

(gibljiv delovni čas z gibljivim delovnim okoljem), stabilno in razmeroma varno delovno 

okolje (dnevna negotovost), nadomestilo kot osnovna plača in poglavitne ugodnosti 

(strokovni razvoj, širitev obzorja, učenje in rast), spoštovanje sodelavcev (cenjenost in 

razpoznavnost drugih), spodbujajoči sodelavci in managerji (ustvarjalne skupine, dostopni 
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nadrejeni), navdušujoča vsebina delovnega mesta (projekti in tehnologija z novimi problemi 

in izzivi), kultura organizacije (kultura, v kateri se človek počuti kot doma, cenjen, podpiran), 

lokacija in skupnost. 

Pink (2012, 3) navaja, da v večini podjetij in nepridobitnih organizacijah ne poznajo novega 

razumevanja motivacije in kaj je resnično tisto, kar ustvarjalne sodelavce motivira. Še naprej 

uporabljajo kratkoročne spodbude, sheme nagrajevanja uspešnosti, čeprav je znano, da taki 

ukrepi delujejo prav nasprotno in povzročajo celo škodo. Razkriva vedenje, ki mu pravi »tip 

1«. Govori o našem tretjem gonu, ki je naša notranja potreba, da sami usmerjamo svoje 

življenje, se izobražujemo, učimo, ustvarjamo nove stvari ter si prizadevamo za nenehno 

izboljšanje samega sebe in okolja, v katerem živimo. Omenja Harryja F. Harlowa (Harlow, 

Dodsworth in Harlow 1965), ki je bil profesor psihologije na Univerzi v Wisconsinu in je 

opravil preizkus na skupini opic. Raziskovalci so izdelali preprosto mehansko uganko, ki je 

bila kar zahtevna za šestkilogramske laboratorijske opice. Opice so se takoj začele igrati z 

napravo, po štirinajstih dneh so bile te prav spretne z reševanjem uganke. Opic nihče ni poučil 

o nalogi, jih nagradil s hrano, pozornostjo ali s čimer koli drugim. Nihče ni pričakoval takega 

izida, saj to ni bilo v skladu s predstavo o obnašanju primatov. Do takrat sta bila znanosti 

znana dva gona, ki uravnavata vedenje. Prvi je bil biološki, skladno s katerim človek in druge 

živali jedo, da se nasitijo, pijejo, da potešijo žejo, in spolno občujejo, da zadovoljijo meseno 

slo. Drugi je zunanji gon, ta pomeni dodelitev nagrade in kazni. Z obljubo boljše plače bi bolj 

vneto delali, z boljšo oceno bi se več učili, pri grožnji, da bi nam pri zamujanju ali 

nepravilnem reševanju odšteli točke, bi prišli pravočasno in obkljukali vsa okenca. S tem ni 

bilo mogoče pojasniti vedenja opic. Harlow (Harlow, Dodsworth in Harlow 1965) je razglasil 

novo teorijo – obstoj tretjega gona. Izjavil je, da je bilo reševanje uganke samo po sebi 

notranja nagrada. Opice so rešile uganko, ker jih je reševanje motiviralo in zadovoljevalo, 

veselje ob nalogi je bilo nagrada. Harlow je s svojim radikalnim odkritjem tretjega gona, ki je 

prav tako ključen in močan kot druga dva gona, povečal zmedo in polemiko v znanosti 

človeškega vedenja. Dvajset let pozneje se je Edward Deci (1971), študent psihologije, 

odločil za motivacijo kot temo svoje doktorske disertacije. V svojo raziskavo je vključil 

univerzitetne študente in odkril to, kar je pred dvema desetletjema odkril Harlow. Človeška 

motivacija deluje v nasprotju z dosedanjimi dognanji in prepričanji strokovnjakov. Dobro 

vemo, kaj motivira ljudi v pisarnah in na igriščih, nagrade pa večajo zanimanje in 

učinkovitost. Decijeva odkritja kažejo nasprotno: nagrade so lahko le kratkotrajna spodbuda 

in učinek hitro popusti. Dolgoročno lahko pomeni zmanjšanje motivacije osebe za 

nadaljevanje projekta. Prepričan je bil, da človeška bitja nenehno iščejo novosti in izzive ter 

poskušajo izboljšati in uporabljati svoje znanje, sposobnosti in si prizadevajo za nenehno 

učenje. S tem prizadevanjem je ovrgel prepričanja številnih psihologov in spremenil pogled 

na način delovanja organizacij po vsem svetu.  
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2.5.1 Motivacijske teorije  

Motivacijske teorije so pritegnile pozornost teoretikov, raziskovalcev in praktikov že v 

štiridesetih letih preteklega stoletja (Williams in Johnson 2003, 60). V strokovni literaturi so 

razdeljene na vsebinske in procesne teorije. Med vsebinske, ki so osredotočene na potrebe, 

uvrščamo Maslowovo teorijo (Maslow 1954, 58) Herzbergovo dvofaktorsko teorijo 

(Armstrong 2003, 613), Alderferjevo teorijo oziroma teorijo tristopenjske hierarhije (Alderfer 

1972), McClellandovo motivacijsko teorijo in Hackman-Oldhamov model obogatitve dela. 

Maslowa teorija pravi, da je človekova aktivnost vedno usmerjena navzgor po piramidi, k 

bolj privlačnim ciljem. Človek najprej zadovolji življenjske, osnovne ali fiziološke potrebe, 

nato potrebe po varnosti, ljubezni, pripadnosti, samospoštovanju in potrebe po 

samopotrjevanju.  

Maslow (1954) je opredelil pet osnovnih tipov potreb: 

 fiziološke potrebe: gre za osnovne človeške potrebe po hrani, vodi in spolni sli. Na 

organizacijski ravni pa govorimo o ogrevanju, zraku in osnovni plači, ki nudi preživetje; 

 potrebe po varnosti: to so potrebe po varnosti, varnem fizičnem in emocionalnem okolju, 

brez groženj in nasilja. Na delovnem mestu potrebe zajemajo varno delo, bonuse ter 

ugodnosti in zagotovljeno delovno mesto; 

 potrebe po pripadnosti: to so želje posameznikov, da so sprejeti v družbo, so del skupine 

ali tima in imajo prijatelje. V organizaciji se kažejo kot dobri odnosi s sodelavci, delo v 

skupinah in dobri odnosi z nadrejenimi; 

 potrebe po spoštovanju: vsi imamo potrebe po pozitivni samopodobi, pozornosti, 

priznanju in spoštovanju drugih. V organizaciji smo radi priznani za dosežke pri delu, z 

večjo odgovornostjo in višjim statusom; 

 potrebe po samouresničitvi: gre za najvišjo raven potreb, saj gre za razvijanje potenciala 

neke osebe, povečanje njegove kompetentnosti in osebno rast. V organizaciji je treba 

omogočiti posameznikom osebno rast, razvoj, kreativnost, usposabljanje, izzive in 

napredovanja.  

Herzberg (1959) je razvil dvofaktorsko teorijo motivacije, ki opredeljuje dve vrsti 

motivacijskih dejavnikov. Prvi so higieniki, ki vključujejo prisotnost in odsotnost 

povzročiteljev nezadovoljstva na delovnem mestu; gre za slabo plačilo, delovne pogoje, 

medosebne odnose in politike podjetja. Dobri higieniki samo odstranjujejo nezadovoljstvo pri 

delu, potrebna je še druga skupino dejavnikov, ki vpliva na zadovoljstvo pri delu, to so 

motivatorji. Ti zajemajo potrebe, ki vključujejo dosežke, priznanja, odgovornosti in 

priložnosti za razvoj. Ugotovil je, da so ljudje v odsotnosti motivatorjev neopredeljeni, ob 

njihovi prisotnosti pa visoko motivirani in zadovoljni. 

Alderferjeva teorija je dopolnitev Maslowove in Herzbergove motivacijske teorije (Naoum 

2001). Po tej teoriji ljudje svoje želje in potrebe izražamo v obliki kompleksnih ciljev, ki 
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vsebujejo vse potrebe in kombinacije. Alderfer (1972) je v tristopenjski teoriji ali teoriji ERG 

(existence, relatedness, growth) opredelil tri skupine potreb. Potrebe po obstoju so osnovne, 

eksistenčne in materialne potrebe ter delujejo kot motivator vedenja. Gre za zadovoljitev, 

satisfakcijo in progresijo. Druga skupina so potrebe po pripadnosti. Gre za želje ljudi po 

vzdrževanju medsebojnih odnosov, povezovanju z drugimi ljudmi in statusne potrebe. Tretja 

skupina so potrebe po osebnem razvoju: posameznik v popolnosti izkorišča in razvija svoje 

potenciale, potrebe po osebni rasti, samouresničevanju, napredovanju in produktivnem delu.  

V drugo skupino spadajo procesne teorije, na primer McClellandova motivacijska teorija ali 

teorija X in Y ter Hackman-Oldhamov model motivacije dela (Lipičnik 1998, 168). Teoriji X 

in teorijo Y je predstavil Douglas McGregor, pri čemer po teoriji X trdi, da so ljudje že po 

naravi leni in jih je treba v opravljanje nalog prisiliti. Teorija Y pa zagovarja marljivost 

delavcev že po naravi, ki z zadovoljstvom opravljajo svoje delo (Možina 1994, 62). 

Hackman-Oldhamov model obogatitve dela izhaja iz Herzbergovih ugotovitev, pri čemer 

poskuša ugotoviti, kako lahko manager spremeni lastnosti dela, da bi motiviral zaposlene in s 

tem povečal njihovo zadovoljstvo. Poudarjene so individualne razlike med zaposlenimi. 

Hackman in Oldham menita, da so zaposleni visoko motivirani, če poznajo rezultate svojega 

dela, vedo, da so odgovorni za rezultate in da njihovo delo šteje. Model obogatitve dela 

postavlja tri psihološke pogoje, ki morajo biti izpolnjeni (Hackman in Oldham 1976, v 

Lipičnik 1998, 168–169): 

 zaposleni morajo poznati rezultate svojega dela, 

 zaposleni morajo verjeti, da so osebno odgovorni za rezultate svojega dela,  

 zaposleni morajo občutiti, da je njihovo delo pomembno. 

2.5.2 Motivacijski dejavniki  

Lipičnik (1998, 163) omenja tri pomembnejše dejavnike, in sicer individualne razlike, 

značilnosti dela in organizacijsko prakso, ki jih managerji pri problematiki motiviranja ne 

smejo pozabiti: 

 človekove odlike, ki ga pripeljejo do delovnega mesta, 

 aktivnosti posameznika v neki situaciji, 

 organizacijski sistem, ki ureja učinke zaposlenega na delovnem mestu, saj v nasprotnem 

primeru lahko motivator deluje kot demotivator. 

Individualne razlike med ljudmi se kažejo v potrebah, stališčih, vrednotah in interesih, zato 

nas motivirajo različni dejavniki. Nekaterim je pomembnejši denar, drugim varnost, pri čemer 

bodo ti sprejeli manj plačano delo, samo da ne bi ostali brez zaposlitve. Nekaterim 

zaposlenim pa izziv na delovnem mestu pomeni veliko več, možnost dodatnega izobraževanja 

in usposabljanja ter s tem možnost napredovanja. 
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Lastnosti dela, ki ga opravljamo, nas določajo, omejujejo in izzivajo. Vsaka naloga ima 

zahteve, ki določajo, kdo je zmožen opraviti delo od začetka do konca, pogojujejo lastnosti 

dela, avtonomnost pri delu, vrsto in širino povratnih informacij, ki jih zaposleni prejme o 

svoji uspešnosti. 

Organizacijska praksa vsebuje splošno politiko organizacije, pravila, sistem nagrajevanja in 

managersko prakso. Če bo organizacija uspešna in učinkovita, bodo zaposleni nagrajeni. Pod 

nagrade spadajo različne ugodnosti, kot so plačane počitnice, zavarovanja, ugodnosti za 

otroke in starejše itd. Zaposleni prejmejo tudi finančne nagrade v obliki provizij in bonitet. 

Finančna stabilnost podjetja in uspešen sistem nagrajevanja privabljata nova znanja v podjetje 

in preprečujeta uhajanje obstoječega (Lipičnik 1998, 162). 

Motivacijske dejavnike Možina idr. (2000) delijo na zunanje, ki imajo kratkotrajno dobo 

motiviranja, in notranje motivatorje, ki so pomembnejši in so trajnejši.  

Zunanji dejavniki 

Plačo in druge finančne ugodnosti Možina idr. (2000) uvrščajo med prevladujoče 

motivacijske dejavnike in se lahko delno nadomestijo z drugimi spodbudami. Z denarjem 

lahko zadovoljimo večino drugih potreb, naše potrebe izvirajo iz naših želja in prizadevanj, 

zato smo redko zadovoljni s plačilom, ki ga prejmemo. Kako določiti plačilo, s katerim bi bila 

zadovoljna zaposleni in lastnik, za katerega je to le strošek? Plačilo po učinku ali času, ki ga 

zaposleni preživi na delovnem mestu? Najboljša kombinacija naj bi bila osnovno plačilo za 

čas in dodatek na učinkovitost, ki bi si ga zaposleni lahko prislužil. O takšni sestavi ne gre 

govoriti v proizvodnji, kjer je plačilo vezano na normo. Plača je v praksi določena kot osnova, 

dodani so razni dodatki, odvisni od vrste delovnih pogojev, zdravju škodljivih vplivov in 

nevarnosti ter dodatka na delovno dobo. Avtorji opozarjajo, da je denar motivator samo toliko 

časa, kolikor posamezniku z njim uspeva zadovoljevati potrebe. 

Delovne razmere so močan motivacijski dejavnik, pri čemer gre za urejeno in primerno 

delovno okolje, ugodno za zaposlene in zdravju prijazno. Tako se podjetje izogne odsotnosti z 

dela in skrbi zaposlenega o nevarnostih na delovnem mestu. 

Medosebni odnosi so enakovreden motivacijski dejavnik kot plača in delovne razmere. Da bi 

se zaposleni dobro počutil na delovnem mestu in dosegal najvišjo učinkovitost, mora 

sproščeno komunicirati s skupino in nadrejenimi. Vodja se mora obnašati spoštljivo in 

dostojno do vseh svojih podrejenih. 

Varnost zaposlitve je večjega pomena pri starejši populaciji z nižjo izobrazbo. Ti so 

pripravljeni delati tudi v slabših pogojih in za nižje plačilo, če imajo stalno zaposlitev do 

upokojitve. 
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Možnost napredovanja organizacije nudijo sposobnim zaposlenim in jih tako obdržijo čim 

dlje v svojih krogih. Zaposleni vložijo v svoje delo več truda, da bi čim hitreje napredovali. 

Napredovanje za zaposlenega pomeni potrditev njegovih sposobnosti in znanja, pravilnosti in 

zaželenosti dobrega dela še naprej ter osebni razvoj in ugled. 

Tekmovalnost lahko motivira zaposlenega pri delu in doseganju boljših rezultatov, vendar 

mora biti nasprotni igralec enakovreden ali celo boljši, da bi bilo tekmovanje zanimivo. 

Tekmovanje ima svoj pravi pomen, če zaposleni vidi cilj v njem in je seznanjen s svojimi 

dosežki. Dolgoročno dejavnik tekmovalnosti ni primeren, saj sčasoma lahko povzroči 

negativni učinek na medosebne odnose v skupini.  

Tudi ustvarjanje problemov lahko po mnenju avtorjev vpliva motivacijsko na zaposlene. 

Nadrejeni seznanijo zaposlene s težavo in jih prosijo za pomoč pri reševanju. Pri tem jim 

posredno svetujejo, predlagajo in vodijo v začrtano smer, ne da bi ti to opazili. Pomembno je 

cilj zastaviti s predlogom, in ne ukazom, tako se izognemo odporu in zaposlene spodbudimo, 

da postopno prevzamejo odgovornost, vodstvo pa se lahko posveti drugim pomembnim 

nalogam.  

Priznanja za delovne uspehe imajo pozitiven učinek na zaposlene, vendar le, če so iskrena in 

upravičena. Zaposleni mora začutiti, da je pohvala resnično zaslužena in je s svojim trudom 

prispeval k nečemu. Če je bil cilj lahko dosegljiv in nezahteven, je pohvala brez pravega 

pomena; pohvalo naj dobijo le tisti zaposleni, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v daljšem 

časovnem obdobju. Najboljša in najučinkovitejša pohvala je javna, ki se izvede pred celotno 

skupino, in tako zaposleni močneje občuti samouveljavitev.  

Tudi graja je lahko motivacijski dejavnik. Vsi smo različni osebki in tako pogosto naletimo 

na neželeno vedenje in delovanje. Pameten vodja ne bo takoj uporabil disciplinskih ukrepov, 

saj ima vsak zaposleni tudi dobre lastnosti, temveč bo opravil pogovor z zaposlenim in ga 

opozoril na neprimerno vedenje. Avtorji menijo, da bo problem neprimernega vedenja rešen, 

če se ugotovi vzrok zanj in se spremenijo okoliščine, ki so pripeljale do takega stanja.  

Možnost prispevka k ciljem organizacije naj bi bilo omogočena vsem zaposlenim, ki se čutijo 

sposobne in želijo sodelovati pri doseganju smotrov in ciljev organizacije. Pri tem naj bi imeli 

toleranco za napake, saj se zaposleni iz njih učijo in pridobivajo izkušnje. Pozitivna kritika 

spodbuja zanimanje in pripravljenost zaposlenih za sodelovanje in inovativnost tudi v 

prihodnje. Zaposleni naj vedno prejme povratno informacijo o svojem prispevku pri izvajanju 

delovnih nalog. 

Samostojnost pri delu je za številne zaposlene pomemben motivacijski dejavnik. Nekateri 

ljudje ne morejo opravljati dela ob določenem urniku in jim veliko pomeni, če sami lahko 

določajo, kdaj in kako bodo opravili svoje delo, in pri tem ne motijo sodelavcev ter ovirajo 
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delovnega procesa. Samostojnost pri delu lahko primerjamo z dodelitvijo pristojnosti in 

odgovornosti zaposlenemu kot znak zaupanja in priznanja za dosedanje delovne rezultate.  

Letni razgovori so uporabljeni kot motivacijsko sredstvo v večjih uspešnih organizacijah. 

Zaposleni lahko v pogovorih predstavijo svoje mnenje o delovnem okolju, skupini in 

morebitne predloge za izboljšave.  

Kariera je posebni motivacijski dejavnik, ki zaposlenemu pomeni dodatno izobraževanje in 

usposabljanje. Posameznik vloži več truda v razvoj kariere, kot bi ga drugače, kar pomeni 

korist tudi za organizacijo (Lipičnik 1998, 180). 

Notranji dejavniki  

Potrebe po razvoju so pri zaposlenih običajne. Manager, ki ima v svojem krogu zaposlene, ki 

vedno stremijo k novim izzivom in dosežkom, je lahko srečen. Strokovni zaposleni ni več 

zadovoljen samo z dobrim plačilom in varno zaposlitvijo, temveč v ospredje postavlja tudi 

možnost izobraževanja in usposabljanja, saj si s tem pridobi dolgoročno vrednost in 

konkurenčnost na trgu delovne sile. Podjetja in organizacije, ki se zavedajo pomembnosti 

izobraževanja in usposabljanja, omogočajo svojim zaposlenim razne programe usposabljanja, 

namenjajo finančna sredstva za razvoj in jim ponudijo možnosti, da nova znanja in veščine 

tudi uporabijo v delovnem procesu. Tisti, ki delavcem tega ne omogočajo v bojazni, da bodo 

ti po pridobljenem znanju zapustili organizacijo, ne upoštevajo, da bo bodo ti delavci svoje 

potrebe po znanju zadovoljili drugače in na koncu vseeno odšli (Možina idr. 2000). 

Povratne informacije so nujne za počutje zaposlenega in dajejo smisel opravljenemu delu. 

Manager mora zaposlenega seznaniti s tem, kakšen prispevek ima njegovo delo za podjetje, 

saj s tem zaposleni pridobi občutek pomembnosti, lastne vrednosti in pripadnosti. 

Samopotrditev je pomembna za vsakega posameznika. Nekateri zaposleni so močno 

samomotivirani in si sami zastavljajo cilje, ki so po vsakem dosežku vedno bolj zahtevni in 

dokaz, da so lahko boljši. Pri tem ne pričakujejo pohvale nadrejenih, zadostuje jim občutek, 

da so zmožni doseči zastavljeni cilj. 

Zanimivo delo prispeva k motiviranju zaposlenih. Delo čez čas postane rutinsko, utrujajoče, 

nezanimivo in dolgočasno, čeprav zanj dobivamo dobro plačilo. Vodja lahko prepreči upad 

motivacije že s prerazporeditvijo delavcev na druge delovne naloge. To je mogoče, ko 

govorimo o delu za tekočim trakom, o delu, ki se izvaja po fazah ipd. Če prerazporeditev ni 

izvedljiva, je treba uvesti večkratne premore. Delo zaposlenim lahko naredimo zanimivo tudi 

z zastavljanjem problemov, ki naj bi jih samostojno rešili. Zanimivo delo je odvisno od 

delovnih pogojev, vrste dela, tehnične opremljenosti in izbire poklica. 
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Batten in Hansen (1998, 20) menita, da bi vsak vodja moral biti mojster motiviranja, pri 

čemer bi določil stopnjo posameznikove storilnosti in s tem doseganje skupinskih ali 

organizacijskih smotrov in ciljev. Ob pomanjkanju motivacije se pojavljajo nesoglasja, slabo 

opravljene naloge, odpor, nadloge, neugodja in druge kronične težave. Yukl (1998, 5) 

opredeljuje vodjo kot posameznika, ki vpliva na izbiro ciljev, interpretacijo dogodkov, 

organizacijo delovnih aktivnosti, motivacijo zaposlenih za doseganje smotrov in ciljev, 

pridobivanje podpore in sodelovanja iz okolja delovanja in vzdrževanje sodelujočih odnosov. 

Da bi uspešno vodili organizacijo, moramo uspešno motivirati in spodbujate njene zaposlene. 

Brez učinkovitega vodenja ni uspešnih zaposlenih in brez uspešnih ljudi ni uspešne 

organizacije. Motiviranje je izredno pomembno in izvajanje motiviranja je ena ključnih nalog 

in odgovornosti vodstva (Mihalič 2010, 4). 

2.5.3 Metode merjenja motivacije 

Merjenje delovne zavzetosti je pomembna pri ugotavljanju kakovosti človeških resursov, ki 

narekujejo razvoj in uspešnost podjetja. Dobro motivirana delovna sila pomeni konkurenčno 

prednost kot tudi kritično strateško prednost. Pri merjenju motivacije uporabljamo štiri 

metode, ki so projektivne, objektivne, implicitne in subjektivne. V managementu se v 

zadnjem času uporabljajo implicitne metode, kjer udeleženci ne vedo na kaj se meritve 

nanašajo in tako imajo manj možnosti vplivanja na odgovore. Avtorji razvrščajo instrumente 

oziroma vprašalnike glede na prostor in pogostost uporabe (Janža, Kodba Čeh in Vrečič 2013, 

6). 

Pogačnik (1997) predstavi štiri preizkušene lestvice delovne motivacije, ki so lestvica 

delovnih motivov, lestvica značilnosti dela, lestvica delovnega zadovoljstva, lestvica vrednot 

podjetja. 

Na slovenskem območju se uporablja lestvica delovnih motivov medtem ko v tujini zasledimo 

v uporabi številne druge lestvice (Janža, Kodba Čeh in Vrečič 2013, 6): 

 Motivation at Work Scale-MAWS (Gagne et. al. 2010), 

 The Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale (Tremblay et. al 2009), 

 Motivational Sources Inventory (Barbuto in Scholl 1998). 

 Work motivation Scale (Skouksmith in Hesketh 1986) 

Deci in Ryan (2000) predstavita multidimenzionalno delovno lestvico (Multidimensional 

Work Motivation Scale), ki temelji na treh temeljnih kategorijah. Med prvo štejemo 

amotivacijo, kjer govorimo o pomanjkanju motivacije. Notranja motivacija pomeni, da delo 

opravljamo zaradi zanimanja in zadovoljstva, in nazadnje ekstrinzična motivacija, kjer se pri 
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opravljanju delovnih obveznosti izognemo kritiki in kaznim, delo opravimo zaradi 

samopotrditve in doseganja lastnih ciljev ali prejmemo nagrado za dobro opravljeno delo. 

V času gospodarske krize, odpuščanja in upada poslovnih priložnosti je za vodstvo ena težjih 

nalog ohranjati svoje zaposlene motivirane. Nuditi zaposlenim dobro delovno okolje, ustrezno 

plačilo, možnost napredovanja, zahtevne naloge, ki vplivajo pozitivno na samopodobo 

zaposlenih, možnost odločanja in prispevka k uspešnemu poslovanju, nemoteno komunikacijo 

so pozitivni dejavniki, ki motivirajo zaposlene. Če smo zadovoljni na svojem delovnem 

mestu, bomo svoje delo opravljali najbolje in se trudili k doseganju zastavljenih ciljev 

organizacije. Zadovoljstvo zaposlenih, ki je tesno povezano s kakovostjo zaposlitve, 

opredeljujemo v nadaljevanju.  

2.6 Zadovoljstvo zaposlenih in kakovost zaposlitve 

»Le zadovoljni zaposleni so lahko pri delu učinkoviti in uspešni in zato je tudi vsaka 

organizacija lahko resnično učinkovita in uspešna le, če je v njej velika večina posameznikov 

zadovoljnih. Vzrok je namreč v tem, da je organizacija močna le toliko, kolikor je močan 

človeški kapital v njej, človeški kapital pa bodo hitreje in intenzivneje generirali tisti 

posamezniki, ki so zadovoljni.« (Mihalič 2008) Zupanova (2001) opredeljuje zadovoljstvo 

zaposlenih kot pozitiven in prijeten čustveni odziv na delovnem mestu. Gre za notranje 

dojemanje trenutnih razmer in primerjavo posameznikovih vrednot.  

Auer (2009, 6) ter Bowling in Hammond (2008) opredeljujejo zadovoljstvo zaposlenih kot 

odsev pozitivnega stanja duha, ki je izid pojmovanja, vrednotenja delovnega okolja, 

doživljanja dela in elementov dela ter izkušenj pri delu. Florjančič in Jereb (1998, 50) o 

zadovoljstvu na delovnem mestu govorita, ko je plačilo dobro, smo v dobrih odnosih s 

sodelavci in svojimi nadrejeni, imamo možnost napredovanja, je omogočeno soodločanje v 

organizaciji ter ko lahko sodelujemo pri oblikovanju metod in sistema pri svojem delu.  

Hari (2005) zadovoljstvo z delom razlaga kot prijeten občutek, ki ga posameznik razvije na 

temelju pričakovanj svojega dela. Govorimo o človekovih osebnih občutkih glede številnih 

vidikov dela. Zadovoljstvo pri delu je individualno in je odvisno od samostojnosti pri delu, 

odgovornosti, skupinskega dela, osebnega razvoja in kakovosti dela. Zadovoljstvo pri delu se 

povečuje, če ima zaposleni možnost soustvarjati razmere pri svojem delu, saj se zaradi tega 

počuti bolj cenjenega in odgovornega za učinkovito delo. 

Spremljanje zadovoljstva zaposlenih je zelo pomembno že zaradi lojalnosti, delovne 

uspešnosti in produktivnosti zaposlenih. Pri tej raziskavi je poleg indeksa zadovoljstva videti 

tudi indeks angažiranosti zaposlenih, ki je v neposredni povezavi s financami organizacije. Če 

nam je uspelo angažirati zaposlenega na pravi način, smo preprečili njegov odhod. 

Privabljanje zaposlenih, ki imajo potrebno znanje in izkušnje, je vedno visok strošek, zaradi 
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česar je sposobnost zadržanja takega kadra izredno pomembna, saj pomeni učinkovitost in 

dobičkonosnost. Kevin Kruse (2013), avtor uspešnice Employee Engagement for Everyone, 

pravi, da je pomembno prepoznati razliko med angažiranim in zadovoljnim zaposlenim. 

Namreč zadovoljni zaposleni doprinaša k pozitivni delovni klimi, kar pa ne pomeni, da daje 

tudi svoj maksimum pri opravljanju delovnih nalog. Zadovoljni zaposleni je lahko hkrati 

priden zaposleni, ki želi doprinesti k uspešnosti organizacije, vendar mu ta možnost še ni bila 

omogočena (Šovljanski 2016).  

Sirgy idr. (2001) so predstavili koncept, ki temelji na dveh teoretičnih perspektivah. Ena je 

»need-satisfaction« in druga »spillover theory«. Prva teorija zadovoljevanja potreb temelji na 

Maslowovi hierarhiji potreb. Osnovne potrebe zadovoljimo tudi na delu in z delom. Zaposleni 

so z delom zadovoljni le, dokler s tem delom zadovoljijo svoje potrebe. Pri teoriji »spillover« 

govorimo o posameznikovem zadovoljstvu, ki v nekem trenutku preide še na druga 

življenjska področja.  

Verle in Markič (2010, 143) menita, da podjetje dosega svojo uspešnost in učinkovitost z 

zaposlenimi, ki so motivirani, čutijo pripadnost podjetju, vidijo možnosti za osebni razvoj in v 

svojih nadrejenih, ki jih spodbujajo in želijo prisluhniti. Osnovno vodilo vodstva za 

oblikovanje strukture organizacije je neprestano zanimanje za zaposlene in kaj ti želijo, kaj jih 

motivira, kaj jih žene, kateri so njihovi cilji in vrednote, kaj čutijo in mislijo o svojem delu, 

svojih nadrejenih in svojih sodelavcih. Spremljanje organizacijske klime mora biti stalna 

naloga managementa, da prisluhne svojih zaposlenim. 

Pintar in Mihelič (2015, 49) sta v svoji raziskavi ugotovila, da samoiniciativno preoblikovanje 

dela pozitivno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, motivacijo in delovno uspešnost. Zaposleni 

si sami oblikujejo delovne aktivnosti, ki so v skladu z njihovimi interesi, sposobnostmi in 

vrednotami. Samoiniciativno preoblikovanje dela prispeva k boljšemu počutju pri delu, večji 

motiviranosti, zadovoljstvu zaposlenih in večji delovni učinkovitosti (Slemp in Vella 

Brodrick 2013; Tims, Bakker in Derks 2015). 

V Združenih državah Amerike so izvedli raziskavo o delovnem zadovoljstvu zaposlenih. 

Zadovoljni zaposleni so dvakrat bolj produktivni, bolj motivirani in pogosteje dosegajo želene 

rezultate. Avtorica članka Pryce-Jonesova (2012) je predstavila pet glavnih vodil za 

zadovoljstvo zaposlenih: 

 trud – jasno določeni cilji in strategije pomagajo doseči visoko produktivnost, vodstvo 

mora to omogočiti in od zaposlenih zahtevati. Naloga managerjev je tudi podati 

konstruktivno povratno informacijo, kar motivira zaposlene biti boljši; 

 kratkotrajna motivacija – dobra organizacija spodbuja učinkovito strategijo motivacije, pri 

čemer zaposleni opravljajo delo in postavljajo lestvico prednostnih nalog; 

 pripadnost organizaciji – produktivnost in sreča na delovnem mestu sta največji, ko se 

zaposleni poistoveti s kulturo organizacije; 
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 dolgoročno sodelovanje – občutek prispevanja k doseganju rezultatov, ustvarjanje dodane 

vrednosti; 

 samoprepričanje – samozavesten zaposleni sprejema odločitve in tveganja ter vlaga vse 

svoje napore. 

Lawler (1982) je kakovost zaposlitve povezal z značilnostmi dela in delovnimi pogoji, saj je 

celotna kakovost delovnega življenja v organizaciji osredotočena na dobro počutje zaposlenih 

in povečanje njihove produktivnosti. Khetavath (2015) kakovost zaposlitve opredeljuje kot 

filozofijo, niz znanosti, ki razlaga, da so ljudje najpomembnejši vir v organizaciji, saj so 

vredni zaupanja, odgovorni in zmožni dragocenega prispevka, z njimi pa je treba ravnati 

dostojanstveno in spoštljivo. 

Ovsenikova (1995) kakovost zaposlitve razlaga kot obliko razmišljanja o delu, ljudeh in 

organizaciji. Organizacija mora upoštevati različne načine vplivanja na zaposlene, uspešnost 

organizacije in zaposlenim nuditi možnost, da sodelujejo pri odločanju in reševanju težav. Da 

bi organizacija povečala zadovoljstvo zaposlenih pri delu, mora učinkovito izrabljati sredstva, 

oblikovati urejeno delovno okolje ter dosegati smotre in cilje. Shamir and Solomon (1985) 

opredeljujeta kakovost zaposlitve kot obsežen konstrukt, ki povezuje dobro počutje z delom 

zaposlenega in delovne izkušnje kot priznanje, ki ima učinek nagrade, izpolnjenosti in 

zmanjšuje stres. 

O kakovosti zaposlitve govorimo, ko zaposleni lahko svoje delo opravlja v dobrem delovnem 

okolju in dobrih delovnih pogojih, je zadovoljen in ima varno zaposlitev (Verma in Doharey 

2016, 636). V zadnjih letih je kakovost zaposlitve postalo pomembno orodje v tekmovanju za 

najboljše zaposlene. Organizacije iščejo nove načine, da bi povečale kakovost zaposlitve in 

obdržale najboljše zaposlene in privabile nove talente. Kakovost zaposlitve je odvisna od 

posameznih značilnosti nekega delovnega mesta. Če želimo uspešno obvladovati kakovost 

zaposlitve, moramo previdno združiti značilnost delovnega mesta s potrebami in idejami 

zaposlenega na tem delovnem mestu (Sojka 2014, 297). 

Muindi in K`Obonyo (2015, 223) menita, da se kakovost zaposlitve dosega z usklajevanjem 

organizacijskih ciljev ter potreb in ciljev zaposlenih. Uspešna organizacija je tista, ki uvršča 

med glavne naloge skrb za zadovoljstvo kompetentnih zaposlenih, ker tako dosegajo večjo 

produktivnost. Da bi zagotavljali kakovosti zaposlitve in zadovoljstvo zaposlenih, je treba 

zaposlene vključevati v procese odločanja, sodelovanja in odgovornosti. 

Sirgy idr. (2001, 242) kakovost zaposlitve opredeljujejo kot zadovoljevanje potreb z viri, 

dejavnostmi ter rezultati, ki izhajajo iz delovnega mesta. Avtorji opredeljujejo sedem potreb, 

ki gradijo kakovost delovnega življenja: 

 potrebe po zdravju in varnosti (zaščita pred boleznimi in poškodbami na delovnem mestu 

in zunaj njega), 
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 ekonomske in družinske potrebe (ustrezno plačilo, dovolj prostega časa za družino, 

varnost zaposlitve), 

 socialne potrebe (dobri delovni odnosi med sodelavci, kakovostno preživet prosti čas), 

 potrebe po samouresničevanju (razvijanje spretnosti in znanj, možnost za napredovanje), 

 potrebe po spoštovanju in ugledu (priznanja in pohvale za dobro opravljeno delo), 

 potrebe po znanju (dodatna izobraževanja in šolanja), 

 estetske potrebe (ustvarjalnost na delovnem mestu in svoboda pri reševanju težav). 

2.6.1 Dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

Mednarodna organizacija dela v sodelovanju z državami članicami Združenih narodov in 

Eurostatom že desetletje poskuša opredeliti kazalnike zadovoljstva zaposlenih, s katerimi bi 

merili kakovost delovnih mest. Statistični urad Republike Slovenije (Svetin 2014) predstavlja 

sedem kazalnikov, s katerimi je mogoče izračunati kakovost zaposlitve: 

 varnost pri delu in enakopravnost med spoloma, 

 plača, 

 delovni čas in usklajevanje dela in prostega časa, 

 socialna varnost in varnost zaposlitve, 

 socialni dialog, 

 usposabljanje in izobraževanje, 

 motivacija za delo in odnosi med sodelavci. 

Gibson idr. (2011, 102) naštevajo naslednje dejavnike, povezane z delovnim zadovoljstvom: 

 plačilo (dohodek, bonitete, razna priznanja za dobro opravljeno delo), 

 delo (delovne razmere, delovni čas, stalnost zaposlitve), 

 usposabljanje in izobraževanje, 

 napredovanje, 

 klima in kultura organizacije, 

 medsebojni odnosi. 

Svetlik (1998) med najbolj ključne dejavnike uvršča možnost pridobivanja in uporabljanja 

znanj pri delu, majhen neposredni nadzor nadrejenih, samostojnost pri razporejanju delovnega 

časa, sodelovanje pri odločanju, osebni dohodek, nagrade, dodatke ter sodelovanje pri 

odločanju, kako in kaj posameznik dela.  

Florida (2005, 112) na podlagi raziskav odkriva dejavnike, ki so bili visoko vrednoteni med 

zaposlenimi. Ugotovitve kažejo, da je devet od desetih dejavnikov notranjih: 

 izziv in odgovornost (se zavedati, da delo posameznika lahko naredi spremembo, 

prispevati in vplivati), 

 fleksibilnost (gibljiv delovni čas in delovno okolje), 
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 stabilnost delovnega okolja in razmeroma varno delovno mesto (smrtna nevarnost, dnevna 

negotovost), 

 osnovna plača in druge ugodnosti (zagotovljen denar, strokovni razvoj, razširjenje 

obzorja, učenje in rast), 

 spoštljiv odnos med sodelavci (cenjenost in razpoznavnost), 

 spodbujajoči managerji in kolegi (ustvarjalni ljudje so radi z drugimi ustvarjalci, 

naklonjenost managerjem, ki jih ne nadzirajo in ne ignorirajo), 

 zanimiva vsebina delovnega mesta (priložnosti delati na projektih in tehnologijah, ki 

postavljajo nova dognanja in obravnavajo zanimive intelektualne probleme), 

 kultura organizacije (preprosta kultura, v kateri se človek počuti domače, je cenjen in ima 

podporo), 

 lokacija in skupnost organizacije (ljudje iščejo visokokakovostne privlačnosti in izkušnje, 

odprtost in raznovrstnost, priložnosti za razcvet in razvoj lastne identitete). 

2.6.2 Merjenje zadovoljstva zaposlenih 

S stališča vsakega podjetja, ki želi obstati, je zadovoljstvo zaposlenih še kako pomembno. 

Zadovoljni zaposleni so bolj produktivni in prinašajo večjo dodano vrednost za organizacijo. 

Japonsko podjetje Hitachi je razvilo nosljivi senzor, ki spremlja in snema zaposlenega med 

tem, ko ta, sedi, stoji, tipka, se pogovarja. Eden od senzorjev, pospeševalnik, je namenjen 

merjenju zadovoljstva zaposlenih. Hitrejši korak pomeni zadovoljnega zaposlenega, saj 

menijo, da obstaja povezava med človeškim gibanjem in zadovoljstvom. Tisti, ki je bolj 

srečen in zadovoljen, ima hitrejši, bolj poskočen korak v primerjavi s tistim zaposlenim, ki je 

na delovnem mestu počasnejši in slabe volje (Žibert 2015). 

Schermerhorn idr. (2010, 77) pravijo, da je zadovoljen delavec tudi učinkovit delavec. Za 

merjenje zadovoljstva zaposlenih priporočajo kvalitativno metodo za zbiranje podatkov z 

izvedbo intervjujev in kvantitativno metodo z anketnimi vprašalniki. Pogačnik (2000) je 

predstavil lestvico delovnega zadovoljstva, ki je preprost pripomoček za ugotavljanje 

posameznikovega zadovoljstva z delovnimi razmerami in analiziranje organizacijske klime. 

Lestvica je sestavljena iz 15 postavk, ki jih udeleženci vrednotijo na petstopenjski lestvici s 

področja delovnih razmer, možnosti napredovanja, dohodka, odnosov med sodelavci, stalnosti 

zaposlitve, ugleda delovnega mesta in podobno.  

Vprašalnik zadovoljstva z delom je Tratnjek (2007) predstavil v kratki obliki, Ulčar (2010) pa 

ga je predstavil v daljši izvedbi; namenjen je merjenju splošnega delovnega zadovoljstva pri 

različnih poklicih. Merimo lahko zadovoljstvo z delovnimi pogoji, napredovanjem, 

raznolikostjo delovnih nalog, vodenjem, varnostjo zaposlitve, socialnim dialogom, 

medsebojnimi odnosi, avtoriteto, pohvalami in priznanji, plačili, delovnimi uspehi, 

odgovornostjo pri opravljanju dela in postopki v podjetju.  
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2.6.3 Vpliv zadovoljstva zaposlenih na kakovost dela 

Adizes (1996) pravi, da so uspešna podjetja tista, v katerih so ljudje zadovoljni, v delovnem 

okolju vlada medsebojno spoštovanje, si ljudje zaupajo in dosegajo dobre rezultate ter je 

njihova učinkovitost visoko na lestvici.  

»Zadovoljni in motivirani zaposleni so ključ do uspeha,« pravi podjetje Kopa. Številna 

podjetja se v času globalizacije borijo za svoj delež na trgu in tako se osredotočijo le na 

finančni vidik poslovanja, zapostavijo potrebe svojih zaposlenih, kar pripelje do fluktuacije. 

Uspešna podjetja se zavedajo, da je intelektualni kapital mnogo bolj pomemben kot finančni. 

Zaposleni so ključni dejavnik doseganja trajnostne konkurenčne prednosti uspešne 

organizacije. Podjetje Kopa je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami v podjetjih različnih 

velikosti in dejavnosti razvilo informacijski sistem za učinkovito podporo človeškega kapitala 

in usklajevanja potreb zaposlenih s cilji podjetja. Sistem Kopa HRM uresničuje cilje imeti 

prave in zadovoljne ljudi na pravih mestih in s pravimi znanji (Ocepek 2016).  

V vedno bolj raznolikem delovnem okolju so za organizacijo ključni njeni zaposleni. Dobri 

zaposleni se borijo za nadpovprečne poslovne rezultate, svoje cilje usklajujejo s cilji 

organizacije, zavedajo se smisla svojega dela in poslanstva. Zaposlenim, ki verjamejo v 

organizacijo, v njene izdelke in storitve, o njej govorijo pozitivno, pravimo ambasadorji 

blagovne znamke delodajalca. Zadovoljni zaposleni so izredno pomembni, potrebujemo tudi 

zavzete in delovno učinkovite zaposlene, ustrezno delovno okolje, dobre medsebojne odnose, 

dobro kulturo organizacije, primerne vrednote in cilje, možnost napredovanja, učinkovit 

sistem nagrajevanja in možnost odločanja (Ravbar 2016). 

Za uspeh vsakega podjetja in druge organizacije je zelo odvisno, kako privlači nove 

sodelavce, kako motivira in vzdržuje visoko produktivno delovno silo. Organizacija naj 

poskuša svoje smotre in cilje usklajevati s potrebami svojih zaposlenih. Uspešna organizacija 

šteje zadovoljstvo na delovnem mestu kot pomemben dejavnik za delovno produktivnost in 

visoko kakovost delovnega življenja. Kakovost delovnega življenja zajema delovne pogoje, 

delovni čas, sistem plačevanja, varnost na delovnem mestu in odnos managementa pri 

odzivanju na potrebe zaposlenih (K'Obonyo 2015). 

Werther in Davis (1986) kakovost delovnega življenja razlagata kot sredstvo za izboljšanje 

produktivnosti organizacije z motiviranostjo in večjim zadovoljstvom zaposlenih, boljšo 

komunikacijo, manj stresnih situacij in manj odpora do sprememb. Avtorja pravita, da ljudje 

menijo, da je njihovo delovno življenje kakovostno, če lahko prispevajo k uspehu 

organizacije. Management mora v organizaciji tvoriti vzdušje, v katerem se vsakdo počuti kot 

strokovnjak na svojem področju. 

V praksi je bilo dokazano, da posameznik povprečno tretjino svojega življenja preživi na 

svojem delovnem mestu. Velikokrat delo odnesemo tudi s seboj domov, po končanem 
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delovniku. Z delom si lahko privoščimo porabo, želeni status v družbi in družbeno identiteto. 

Kakovost delovnega življenja ne posega le v delovno okolje, ampak tudi na posameznikova 

druga življenjska področja, na družinsko življenje, prosti čas, družabno življenje in materialni 

status posameznika. Posamezniki, ki menijo, da imajo visoko kakovost delovnega življenja, 

so zagotovo bolj predani svojemu podjetju, učinkovitejši pri opravljanju svojega dela in 

produktivnejši. Zahtevnejša naloga podjetij je ohranjati in izboljšati delovne pogoje svojih 

zaposlenih v času gospodarske krize in nazadovanja. Delovni pogoji lahko ostanejo še vedno 

na zavidljivi ravni, vendar mora zaposleni naenkrat delati več ali hitreje, pri čemer kakovost 

njegovega zasebnega življenja upada (Švigelj 2013). 

Zadovoljstvo posameznika izvira iz lastnih vrednot in interesov, ki je del kulture in družbe, iz 

katere prihajamo. Motivirajo nas različne stvari, naše potrebe se razlikujejo, s tem tudi interesi 

in želje na delovnem mestu. Vodje morajo ugotoviti, kaj njihove zaposlene motivira, in 

zagotoviti dejavnike, ki pripomorejo k zadovoljstvu zaposlenih in tako ustvarijo boljšo 

kakovost zaposlitve. Kakovost zaposlitve je temelj za učinkovitost in uspešnost zaposlenih. 

Če so zaposleni zadovoljni, se dobro počutijo na svojem delovnem mestu, radi opravljajo 

svoje delo, lahko pričakujemo visoko storilnost in doseganje zastavljenih ciljev. Kakovost 

zaposlitve vpliva tudi na splošno kakovost posameznikovega življenja. Če zaposlitev 

omogoča kakovostno življenje, status v družbi, usklajevanje delovnih obveznosti s prostim 

časom, zadovoljitev materialnih dobrin, smo pripravljeni vložiti več truda v svoje delovne 

obveznosti in dosegati zastavljene cilje organizacije. 

2.7 Pregled dosedanjih raziskav o motivaciji in kakovosti dela 

Številne študije predstavljajo nova dognanja, ki so v nasprotju s prepričanji številnih 

teoretikov, raziskovalcev in praktikov s področja motivacije. Kušarjeva (2014, 10) v svoji 

raziskavi, ki jo je opravila na vzorcu naključno izbranih ljudi različne starosti in poklicev o 

njihovih stališčih glede motivacije, motivacijskih dejavnikov in dejavnikov zadovoljstva, 

odkriva, da nadrejeni in zaposleni dajejo prednost nematerialnim motivacijskim dejavnikom. 

Med pomembnejšimi so dobri odnosi, možnost napredovanja, varnost zaposlitve, delo z 

izzivi, pohvale, ugled podjetja in delovni pogoji.  

Bulič (2015, 45) je opravil raziskavo o tem, kaj zaposlene motivira, kateri motivacijski 

dejavniki so med pomembnejšimi in o zadovoljstvu na delovnem mestu. Zaposleni so menili, 

da je treba spremembe uvesti pri plači, možnosti napredovanja in usposabljanja, možnosti 

osebnega in strokovnega razvoja ter materialnih nagradah. Avtor meni, da je treba zaposlenim 

nuditi ustvarjalno in inovativno delo, saj se posameznik z večjim veseljem usmeri v delovni 

proces. Človek je po naravi bolj produktiven in motiviran za sodelovanje, če se počuti 

cenjenega in upoštevanega. 
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Hojnikova (2016) ugotavlja, da so za večino zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah 

med pomembnejšimi motivacijskimi dejavniki status delovnega mesta v družbi, možnost 

izobraževanja in usposabljanja, uporaba pridobljenih veščin in znanj pri delu, pošten sistem 

nagrajevanja in ugled v družbi. Intrinzično zadovoljstvo pri delu je prevladovalo pri ženskah. 

Ženske bolj motivira delo in večjo pomembnost pripisujejo lastnemu interesu in notranjemu 

zadovoljstvu pri izvajanju delovnih nalog. Avtorica še ugotavlja, da pri moških bolj 

prevladuje ekstrinzična motivacija. Plača še vedno ostaja med pomembnejšimi materialnimi 

mi dejavniki, med nematerialne pa spadajo usposabljanje in izobraževanje ter uporaba veščin 

in znanj pri delovnih aktivnostih. 

Gagne in drugi (2015) ugotavljajo, da so zaposleni, ki imajo zagotovljeno avtonomnost, 

kompetence in so povezani med seboj, bolj motivirani pri svojem delu. Pri opredelitvi 

motivacijskih dejavnikov priporočajo uporabo teorijo samoodločanja. Teorija samoodločanja 

lahko prispeva ali odvrača zavzetost za delo. Vsebuje tri večje kategorije, te so amotivacija, ki 

pomeni odsotnost motivacije v delovnem procesu, intrinzična motivacija, pri čemer zaposleni 

opravljajo delo zaradi sebe, se jim zdi zanimivo in v njem uživajo, in ekstrinzična motivacija, 

ki vključuje zanimanje za delo zaradi nagrad in pohval, da bi se izognili kazni in kritiki, 

izboljšanje samopodobe in doseganje osebnega cilja.  

Pri motivaciji zaposlenih se je izkazalo, da je najbolje uporabljati kombinacijo notranjih in 

zunanjih motivatorjev. Zunanji motivatorji imajo močan, vendar kratkoročen vpliv. Med 

glavne motivatorje uvrščamo plačo, nagrade na učinkovitost, zanimivo delo, možnost 

izobraževanja in na koncu ustrezne delovne pogoje. Med pomembne notranje dejavnike 

štejejo dobri odnosi med sodelavci, samostojnost pri delu, pohvale, priznanja in avtonomnost 

pri opravljanju nalog (Radak 2007, 43).  

V raziskavi o tem, kako podpora nadrejenega, vključenost v delo in delovna motivacija 

vplivajo na produktivnost zaposlenega, izvedeni z naključno izbranimi 266 zaposlenimi v 

naftni industriji v Iranu, se je pokazalo, da je delovna motivacija močna povezana z nadzorom 

in sodelovanjem nadrejenih ter s produktivnostjo zaposlenih. Delovna motivacija zaposlenih 

je poglavina sestavina za poslovni uspeh, prevladovanje težav in doseganje zastavljenih ciljev 

(Taghipour in Dejban 2013).  

Hoffman (2015a) navaja številne razloge, zakaj so naša mnenja o motivaciji posameznikov 

pogosto napačna. Velikokrat ljudje ne vedo, ali si pravilno razlagajo svoje motive, 

posameznikovo vedenje si razlagamo z osebnega vidika, ista vedenja lahko pomenijo 

popolnoma drugačne motive, motivi so pogosto povezani z značajem in osebnostjo 

posameznika, čustva lahko zmotijo oziroma prikrijejo normalno vedenje. Večina nas ima 

malo znanja o tem, kaj nas resnično vodi vsak dan. Znanost pa na podlagi številnih raziskav 

ugotavlja, da so to motivi, lahko tudi instrumentalne sile, ki vodijo in usmerjajo naše vedenje. 

Ti temeljijo na tihih prepričanjih, ki jih nosimo v sebi. Ta samoprepričanja določajo našo 

smer in intenzivnost našega motiviranega delovanja (Hoffman 2015b). 
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Aleš (2009, 48) v svoji raziskavi ugotavlja, da zaposlene najbolj motivirajo dobri medosebni 

odnosi, redna zaposlitev, status v družbi, poznanstva in prijateljstva, samostojnost in 

odgovornost na delovnem mestu. Manj pomembni motivatorji so uporaba znanj in 

sposobnosti pri lastnem delu, zanimive in pestre naloge, plača, dodatna izobraževanja in 

usposabljanja. Ustvarjalni zaposleni so bolj motivirani z zanimivimi in pestrimi nalogami, 

varno zaposlitvijo, samostojnostjo in odgovornostjo pri delu ter priznanjem za dobro 

opravljeno delo. 

Ogrinova (2010, 22) kljub rezultatom svoje raziskave meni, da so nematerialni dejavniki tisti 

dejavniki, ki bolj doprinesejo k motiviranosti zaposlenih in na koncu tudi učinkovitosti 

organizacije. Zaposleni pogrešajo možnost vključevanja v odločanje in vodenje ter možnost 

napredovanja. Na prvem mestu po pomembnosti motivacijskih dejavnikov so zaposleni 

postavili redno plačilo. Avtorica meni, da plača ne bi smela biti motivacijski dejavnik, temveč 

nekaj samoumevnega, in trdi, da je delo, ki ga zaposleni rad opravlja, ključni motivacijski 

dejavnik. Vodstvo naj se bolj usmeri v zaposlene, ugotovi, kaj posameznega zaposlenega 

motivira, jih vključi v proces odločanja, jih ustrezno pohvali in nagradi ter združi cilje 

organizacije s cilji zaposlenih.  

Pri ugotavljanju motivatorjev ustvarjalnih zaposlenih ima pomembno vlogo vodstvo, ki naj bi 

pokazalo empatijo, motiviralo zaposlene k napredku in uspehu, ponudilo možnosti 

zaposlenim, da se izkažejo, in jim nudilo podporo pri premagovanju vsakodnevnih ovir. 

Vodstvo mora imeti posluh za zaposlene, omogočiti nemoteno komunikacijo med nadrejenimi 

in zaposlenimi, oblikovati učinkovit sistem nagrajevanja, omogočiti napredovanje in razvoj 

kariere ter opravljati letne razgovore s posamezniki, pri čemer se ugotovijo pogledi, potrebe 

in želje zaposlenih (Kačič 2015, 62). 

Ludivine (2016) je raziskal vpliv dveh politik upravljanja, in sicer močno prisotnost 

managementa in uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije, na motivacijo 

zaposlenih. Nekateri zaposleni so angažirani za delo, ker je izvajanje delovnih nalog v skladu 

z njihovimi potrebami, željami in osebnostno rastjo. Na drugi strani so nekateri zaposleni 

motivirani z nagradami oziroma prisilo. Študija je pokazala pozitiven vpliv močne 

vključenosti managementa in informacijsko-komunikacijske tehnologije na osebnostno rast, 

nagrade in prisilo. Management zmanjša nevarnost iskanja novih izzivov zaposlenih, ki so 

motivirani z osebnostno rastjo, in opogumlja tiste, ki so motivirani samo z nagradami ali na 

silo vztrajajo v organizaciji. Zaposleni, ki so avtonomno motivirani, so tisti, ki imajo najvišjo 

verjetnost, da bodo ostali, in pomenijo za organizacijo dragocen vir. Vlagajo ogromno truda 

in znanja za doseganje rezultatov organizacije. Nasprotno bodo tisti, ki so v glavnem 

motivirani z nagradami in so v podjetju zaradi občutka obveznosti, najverjetneje iskali nove 

priložnosti. Motivacijsko delovno okolje priporoča vodstveni praksi timsko delo, spodbudno 

plačilo, izobraževanje in usposabljanje ter nemoten pretok informacij med managementom in 

zaposlenimi. 
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Kakovost človeške produktivnosti na delovnem mestu je močno odvisna od motivacije. Z 

učinkovito in optimalno izrabo človeških virov se rast produktivnosti lahko ohranja. V študiji, 

ki je bila izvedena z gradbenimi delavci, so bili motivacijski dejavniki razporejeni v štiri 

glavne skupine: organizacijsko, ekonomsko, fizično in socialno-psihološko. Najbolj vplivna 

med njimi se je izkazala organizacijska skupina dejavnikov, sledile so ekonomska, fizična in 

socialno-psihološka. V organizacijski skupini so bili najbolje ocenjeni kakovost vodstva 

gradbišča, management materiala, sistematični potek delovnih procesov, nadzor, poklicno 

usposabljanje in izobraževanje itd. Pri ekonomskih dejavnikih so bili v ospredju plačilo, 

socialne ugodnosti, nagrade in spodbude, popusti ipd. Pri fizičnih dejavnikih so bili najvišje 

ovrednoteni kompleksnost dizajna, toleranca napak, vremenske razmere, motnje, časovni 

razporedi ipd. V socialno-psihološki skupini so najbolje ovrednoteni delovna disciplina, 

varnost in zdravju prijazne razmere, delovno zadovoljstvo, ustvarjalna tekmovalnost, odnosi s 

sodelavci ipd. (Kazaz, Manisali in Ulubeyli 2008). 

Študija, ki je bila izvedena v multinacionalnih podjetjih v Maleziji, Sarawaku in Bintulu na 

populaciji 1805 zaposlenih o programu kakovosti delovnega življenja v povezavi s splošnim 

življenjem, je pokazala pozitivno in močno povezavo med programi za kakovost delovnega 

življenja in kakovostjo življenja, med delovnim okoljem in kakovostjo življenja ter zahtevami 

dela in kakovostjo življenja. Za najvplivnejše dejavnike so se pokazali čustvena blaginja, 

socialna vključenost in medosebni odnosi (Narehan idr. 2014). 

Kiriago (2013) je izvedel študijo o dejavnikih delovnega okolja, ki vplivajo na kakovost 

delovnega življenja na vzorcu 187 zaposlenih na bencinskih črpalkah v Kitalu v Keniji. 

Rezultati študije so pokazali, da je zadovoljstvo z varnostjo in zdravju prijaznim okoljem zelo 

majhno. Avtor je sklenil, da je kakovost delovnega življenja slaba, saj večina zaposlenih na 

črpalkah dela pod pritiskom svojih nadrejenih in strank. K slabi kakovosti dela prispeva še 

pomanjkanje ustreznega orodja za kakovostno opravljanje nalog. Podjetje mora svojim 

zaposlenim zagotavljati varno in zdravju prijazno delovno okolje, čim manj stresno delo in 

ustrezno opremo za kakovostno opravljanje dejavnosti, saj si tako tudi samo zagotavlja 

kakovost pri strankah.  

V Evropski fundaciji za boljše življenje so določili merila kakovosti zaposlitve, po katerih 

kakovostno delo pomeni varnost zaposlitve, zdravje, dobro počutje zaposlenih, razvijanje 

spretnosti in možnosti napredovanja, usklajevanje zasebnega in delovnega življenja. Na te 

dejavnike najbolj vplivajo v organizaciji in s tem, ko izboljšajo kakovost delovnega življenja, 

vplivajo tudi na uspešnost organizacije (Mikuletič 2008, 65).  

Holsedlova (2014, 141) ugotavlja, da so ljudje, ki imajo visokokakovostno zaposlitev, 

načeloma bolj srečni in zadovoljni v svojem življenju. Glavni elementi, ki pripomorejo k 

srečnemu in zadovoljnemu življenju, so varstvo pri delu, varnost zaposlitve, delovni čas, 

pravica soodločanja, pravičnost in enakopravnost zaposlenih, izzivi na delovnem mestu, 

osebnostna rast in razvoj, delovno življenje v povezavi z družbo in družino. Delovna 



 

46 

učinkovitost in delovna uspešnost vplivata na boljše rezultate dela in zadovoljstvo zaposlenih. 

Vodje z motivacijo in podporo zaposlenim vlivajo moč za doseganje skupnih smotrov in 

ciljev, kar dodatno prispeva k zadovoljstvu in izboljšanju kakovosti delovnega življenja.  

Statistični urad Republike Slovenije (Svetin 2014) uporablja sedem kazalnikov, s katerimi 

meri kakovost zaposlitve, ti so: varnost pri delu in enakopravnost spolov, plača, delovne ure 

in usklajevanje dela in zasebnega življenja, varnost zaposlitve in socialna varnost, spretnosti 

in usposabljanje ter ne nazadnje odnosi na delovnem mestu in motivacija za delo. 

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) v svoji napovedi za leto 2015 

navaja, da se pogoji na trgu dela izboljšujejo, vendar se raven okrevanja od nedavne krize 

med državami močno razlikuje. Slaba kakovost delovnih mest je ena glavnih težav v rastočih 

gospodarstvih. V napovedi o kakovosti delovnih mest te analizirajo na podlagi treh 

razsežnosti: kakovost zaslužkov, varnost trga dela in kakovost delovnega okolja. 

Najuspešnejše države so dokaz, da je možna kombinacija visoke kakovosti delovnih mest in 

visoke stopnje zaposlenosti (OECD 2015, 213). 

Khetavath (2015) je analiziral kakovost delovnega življenja zaposlenih v okviru šestih 

dimenzij, te so delovni pogoji in zahtevnost nalog, organizacijski in medosebni odnosi, 

vključenost in predanost zaposlenih, možnost osebnostne rasti, delovno zadovoljstvo in 

varnost zaposlitve. Vsi ti dejavniki, razen delovnega zadovoljstva in varnosti zaposlitve, 

imajo statistično značilen vpliv. Največji vpliv na kakovost delovnega življenja ima možnost 

osebnostne rasti. 

S pregledom domače in tuje literatura s področja managementa, vodenja in motivacije ter 

kakovosti dela smo ugotovili, da je tematika strokovno ter raziskovalno aktualna in vredna 

nadaljnjega proučevanja. Opravili smo sistematičen pregled dosedanjih raziskav na področju 

motivacije in njenem vplivu na kakovost dela in ugotovili, da je o tej tematiki veliko 

uveljavljene in novejše strokovne literature, opravljene so bile številne raziskave v drugih 

dejavnostih (npr. Aleš 2009; Ogrin 2010; Micev 2013; Kušar 2014; Emeršič 2014; Kačič 

2015), na področju gradbene dejavnosti dosedanjih tovrstnih raziskav nismo zasledili in to je 

naša ugotovljena raziskovalna vrzel, saj v gradbeni dejavnosti ni vednosti in znanja o vplivu 

motivacije na kakovost zaposlitve ustvarjalnih zaposlenih delavcev, zato menimo, da je 

raziskavo vredno opraviti. 

2.8 Sklepi teoretičnega dela raziskave 

V teoretičnem delu smo najprej opredelili pojem managementa, temeljne funkcije 

managementa, naloge in vloge managerjev s posebnim poudarkom na vodenju in motiviranju 

(kaj je management, proces managementa, pomen vodenja, sodobne oblike vodenja, stili 

vodenja, vloge managerjev, uspešen vodja). Management je disciplina, ki upravlja in usmerja 

ljudi v doseganje zastavljenih smotrov in ciljev. Managerjeva temeljna naloga in odgovornost 
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sta ravnati s človeškimi viri, jih usmerjati, poslušati, spoštovati ter voditi k doseganju 

zastavljenih smotrov in ciljev organizacije. To poskuša izvajati v okviru temeljnih funkcij 

managementa, ki so načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje.  

Nadaljevali smo s predstavitvijo sodobnih metod vodenja in stilov vodenja. Vodenje je ena 

izmed temeljnih funkcij managementa. Pomeni vplivanje na druge ljudi, da ti sledijo začrtani 

poti in dosegajo skupne rezultate. Opredelili smo še vodenje in značilnosti vodij. Med 

sodobnejše načine vodenja smo uvrstili transakcijsko, transformacijsko, karizmatično vodenje 

in vodenje v timu. V ospredje prihajajo nove sposobnosti in nove delovne prakse vodij, ki 

poudarjajo ravnanje z ljudmi. Pred časom so bili v ospredju delovni procesi, zdaj pa se kot 

glavna konkurenčna prednost postavlja človeški vir. Zaposleni in njihovo znanje ter veščine 

so najpomembnejši vir za organizacijo in pomenijo vodilno konkurenčno prednost. Vodja 

mora znati vplivati na zaposlene, jih motivirati in usmerjati, da bodo ti čim bolje opravljali 

svoje delovne naloge ter prispevali k odličnosti in uspešnosti organizacije. Priporočilo mnogih 

teoretikov je usklajevati cilje in potrebe zaposlenih z vizijo, cilji in smotri organizacije. 

Temeljne razlike med managementom in vodenjem se vidijo v tem, da je management 

usmerjen v organizacijo in procese v njej, vodenje pa je usmerjeno v ljudi in njihove odnose. 

Sledi opis glavnih vlog in nalog managerjev. Stara vloga managerja je bila bolj avtoritativno 

usmerjena, sledila je hierarhiji in ukazom, sedaj pa ima vlogo podpornika, informatorja, 

mentorja, je eden izmed članov tima, ki mu zaposleni zaupajo.  

V nadaljevanju smo opredelili motiviranje kot eno najpomembnejših nalog vodstva. 

Motivacija je človekova želja, ki nas vodi v neko ravnanje in vedenje. Ljudje smo različni 

individuumi in se razlikujemo po tem, kaj nas motivira. Sledi predstavitev pomena motivacije 

in nekaterih glavnih motivacijskih teorij, kot so Maslowova hierarhija potreb, Herzbergova 

dvofaktorska teorija, Alderferjeva teorija motiviranja, McClellandova motivacijska teorija in 

Hackman-Oldhamov model obogatitve dela. Dober vodja mora znati motivirati svoje 

zaposlene, prepoznati njihove potrebe in jih poskusiti združiti s cilji organizacije. Da bi vodja 

znal motivirati svoje zaposlene, mora imeti dobre komunikacijske sposobnosti in mora znati 

uspešno prepoznati motivacijske dejavnike. Pri strokovnih zaposlenih materialni dejavniki 

izgubljajo moč motiviranja. Vedno večji pomen imajo nematerialni motivacijski dejavniki, 

kot so možnost napredovanja in izobraževanja, pravica do soodločanja, oblikovanje kulture in 

vizije organizacije, nemoten pretok informacij, izzivi na delovnem mestu in samostojnost pri 

opravljanju dela, kreativnost, dobri medosebni odnosi, pohvale in priznanja itd. 

V drugem delu teoretičnega dela magistrske naloge smo opredelili zadovoljstvo zaposlenih in 

kakovost delovnega življenja. Ugotovili smo, da je zadovoljstvo individualni občutek 

zaposlenega v povezavi z delovnim okoljem in delovnim mestom in da je odvisno od 

odgovornosti zaposlenega, skupinskega dela, lastnega prispevka, možnosti razvoja, možnost 

soodločanja in vplivanja. Opisali smo spodbujevalne dejavnike oziroma najpomembnejše 

dejavnike zadovoljstva, ki omogočajo doseči najboljšo storilnost v organizaciji. Sledi 
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predstavitev orodij, ki jih najdemo v praksi za merjenje zadovoljstva zaposlenih. Dotaknili 

smo se tudi tega, kako zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu vpliva na kakovost 

zaposlitve. Podjetja in organizacije se zavedajo, da so konkurenčne prednosti zadovoljni 

zaposleni, ki so na ustreznih delovnih mestih z ustreznim znanjem in sposobnostmi. Kakovost 

zaposlitve je pomemben dejavnik splošnega zadovoljstva zaposlenega oziroma kakovosti 

življenja. Tretjino svojega življenja preživimo na delovnem mestu, zato je izredno 

pomembno, da je delovno okolje prijetno in da se v njem počutimo dobro, kar se kaže na 

zadovoljstvu posameznika v njegovem zasebnem življenju in na produktivnosti organizacije. 

Kakovost zaposlitve vpliva na družinsko življenje zaposlenega, status v družbi, prosti čas, 

materialni status itd. 

Na koncu teoretičnega dela magistrske naloge smo pregledali dosedanje raziskave o 

motivaciji in zadovoljstvu strokovnih zaposlenih in kako to vpliva na kakovost zaposlitve ter 

povzeli ugotovitve teoretičnega dela naloge. Ugotovili smo raziskovalno vrzel, pri čemer 

danes, v času gospodarske krize, ko so podjetja omejena z materialnimi sredstvi motiviranja, 

zasledimo večjo pomembnost nematerialnih motivacijskih dejavnikov. Organizacija je lahko 

uspešna le, če so njeni zaposleni motivirani, zadovoljni, čutijo pripadnost, vidijo možnost 

napredka in osebnega razvoja, imajo v svojih nadrejenih prijatelja in podpornika. Naloga 

vodstva je ugotoviti, kaj zaposlene vodi, kaj jih motivira, kaj si želijo, katere so njihove 

vrednote in interesi, ter jih povezovati z interesi in cilji organizacije. Zato smo opravili 

empirično raziskavo med strokovnimi zaposlenimi v gradbeni stroki. Raziskavo bomo 

podrobno predstavili v nadaljevanju, predstavlja pa raziskavo o motivacijskih dejavnikih, 

vplivu teh na zadovoljstvo strokovnih zaposlenih in kaj prispeva h kakovosti zaposlitve.  
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3 RAZISKAVA O VPLIVU DEJAVNIKOV MOTIVACIJE NA KAKOVOST DELA 

V tem poglavju bomo predstavili namen in cilje empirične raziskave, vzorec, metodologijo, 

osnovno statistično analizo motivacijskih dejavnikov na kakovost delovnega življenja. Sledijo 

preverjanje zastavljenih hipotez in ugotovitve empiričnega dela. 

3.1 Namen in cilji empirične raziskave 

Namen empirične raziskave je ugotoviti vpliv posameznih motivacijskih dejavnikov na 

kakovost zaposlitve v gradbeni dejavnosti v izbrani mednarodni organizaciji. 

Cilji empirične raziskave so: 

 na vzorcu zaposlenih v izbrani organizaciji proučiti motivacijske dejavnike in ugotoviti, 

kako ti vplivajo na zadovoljstvo strokovnih delavcev v gradbeni dejavnosti v izbrani 

mednarodni organizaciji; 

 na podlagi pridobljenih rezultatov raziskave podati predloge in priporočila za izboljšanje 

stanja v izbranem podjetju. 

3.2 Opis populacije in vzorca 

Populacijo tvorijo vsi zaposleni v srednjem managementu v podjetju v izbrani gradbeni 

organizaciji. Vzorčni okvir tvori 1200 zaposlenih, anketa je bila posredovana vsakemu 

šestemu, torej je naš vzorec obsegal 200 zaposlenih. Izhajali smo s seznama vseh zaposlenih v 

podjetju v Sloveniji in tujini. V raziskavi je sodelovalo 67 anketiranih, kar je naš realizirani 

vzorec. Večina je na anketo odgovorila v celoti, osem vprašalnikov je bilo odgovorjenih le 

delno, tri vprašalnike smo izločili iz analize, saj so bili izpolnjeni preveč pomanjkljivo (v 

dveh ni odgovorov niti na uvodna socio-demografska vprašanja, v enem pa so odgovori samo 

na socio-demografska vprašanja). V analizo je vključenih 67 anketiranih, med katerimi je 

večina iz Slovenije (65,7 %), dobra tretjina pa iz tujine (34,3 %).  

3.3 Metodološko ozadje empirične raziskave in vprašalnik 

Uporabili smo metode, značilne za kvantitativno raziskovanje, kot opisujejo Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (2007, 168). Za pridobivanje primarnih podatkov smo uporabili lasten 

vprašalnik, ki je bil zaposlenim posredovan po interni pošti. V vprašalniku je bila večina 

vprašanj zaprtega tipa, vprašalnik pa je bil sestavljen iz treh delov. Prvi del je vseboval 

splošne demografske podatke (spol, starost, število članov v gospodinjstvu in vrsta 

gospodinjstva, stopnja izobrazbe, vrsta zaposlitve, čas zaposlitve), drugi del je vseboval 

pomembnost motivacijskih dejavnikov in tretji del trditve o zadovoljstvu zaposlenih glede na 

posamezne motivacijske dejavnike. V drugem delu smo uporabili petstopenjsko Likertovo 
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ocenjevalno lestvico. Zanesljivost vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficientom 

alfa, ki je znašal 0,677, kar pomeni vprašljivo zanesljivost. 

Povezavo do anketnega vprašalnika smo zaposlenim posredovali po interni pošti, v spremnem 

dopisu pa smo jim opisali namen raziskave, navodila in zagotovili anonimnost ankete. 

Anketiranje smo izvedli oktobra 2015 in februarja 2016. Prejeli smo 67 izpolnjenih 

vprašalnikov (33,5 % odzivnosti), kar zadostuje za nadaljnjo statistično obdelavo. Vprašalnik 

je v prilogi 1. 

Podatke smo statistično obdelali in analizirali s statističnim programom SPSS 21.0. Izračunali 

smo frekvence in odstotke, srednje vrednosti, uporabili metodo glavnih komponent, analizo 

variance, izračunali koeficient zanesljivosti (Cronbach alfa), izračunali Pearsonov korelacijski 

koeficient linearne povezanosti in opravili multiplo linearno regresijsko analizo. 

3.4 Osnovne statistične analize 

V poglavju smo opredelili osnovne demografske podatke anketirancev, povprečne vrednosti 

in standardne odklone dejavnikov motivacije pri kakovosti dela v gradbeni dejavnosti v 

izbrani organizaciji. 

3.4.1 Demografski podatki anketirancev 

V raziskavi je sodelovalo 70 anketiranih iz Slovenije in tujine. Večina je vprašalnik izpolnila 

v celoti, osem izpolnjenih vprašalnikov je bilo nepopolnih – izmed teh smo tri vprašalnike 

izločili iz analize, saj so bili izpolnjeni preveč pomanjkljivo (v dveh ni odgovorov niti na 

uvodna socio-demografska vprašanja, v enem pa so odgovori samo na socio-demografska 

vprašanja). Tako je v analizo vključenih 67 anketiranih. 

Vzorec je po spolu enakomerno porazdeljen (pol moških, pol žensk), glede na starost pa večji 

delež vzorca predstavljajo anketirani, stari od 31 do 40 let (39; 58,2 %), sledita starostni 

skupini od 41 do 50 let (12; 17,9 %) in od 21 do 30 let (9; 13,4 %). Najmanj anketiranih oseb 

je v starostni skupini od 51 let in več (7; 10,4 %). 

Največji delež anketiranih živi v gospodinjstvu s štirimi člani (29; 43,3 %), sledi delež tistih v 

gospodinjstvu s tremi člani (15; 22,4 %). Anketirani s pet ali več člani v gospodinjstvu v 

vzorcu tvorijo manjši delež (6; 9,0 %) (slika 1). 
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Slika 1: Število članov gospodinjstva 

Največji delež v vzorcu zajemajo gospodinjstva z dvema ali več odraslih z vzdrževanimi 

otroki (41; 61,2 %), sledi delež anketiranih iz gospodinjstev z dvema ali več odraslih brez 

vzdrževanih otrok (12; 17,9 %). Samska gospodinjstva zajemajo 19,4 % vzorca (slika 2). 

 

Slika 2: Tip gospodinjstva 

Večina anketiranih v vzorcu je zaposlena za nedoločen čas (60; 89,6 %) (slika 3). 

 

Slika 3: Vrsta zaposlitve 
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Največji delež anketiranih v vzorcu ima končano univerzitetno izobrazbo (25; 37,3 %), sledijo 

tisti z visoko strokovno šolo (16; 23,9 %). Anketirani z najvišjo izobrazbo (specializacija ali 

magisterij) so v vzorcu zastopani v manjši meri (6; 9,0 %) (slika 4). 

 

Slika 4: Stopnja izobrazbe 

Največ anketiranih v vzorcu ima več kot 11 let delovne dobe (40; 59,7 %), približno četrtina 

ima delovno dobo od 6 do 10 let (17; 25,4 %). Anketirani z do pet let delovne dobe so v 

vzorcu zastopani v najmanjši meri (10; 15,0 %) (slika 5). 

 

Slika 5: Skupna delovna doba 
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Preglednica 3: Demografski podatki anketiranih oseb 

Karakteristike Deskriptor N 
Delež 

(v %) 

Jezik slovenščina 44 65,7 

 angleščina 23 34,3 

Spol  moški 33 50,0 

 ženski 33 50,0 

Starost  21–30 let 9 13,4 

 31–40 let 39 58,2 

 41–50 let 12 17,9 

 51 let in več 7 10,4 

Število članov gospodinjstva 

 en član gospodinjstva 9 13,4 

 dva člana gospodinjstva 39 58,2 

 trije člani gosp. z enim otrokom 15 22,4 

 štirje člani gosp. z dvema otrokoma 29 43,3 

 pet članov gosp. s tremi otroki 5 7,5 

 Šest- ali veččlanska družina 1 1,5 

Tip gospodinjstva 

 samsko gospodinjstvo 8 11,9 

 samsko gosp. z otroki 5 7,5 

 gosp. z dvema ali več odraslimi otroki 12 17,9 

 gosp. z dvema ali več vzdrževanimi otroki 41 61,2 

 drug tip gospodinjstva 1 1,5 

Vrsta zaposlitve 

 za nedoločen čas 60 89,6 

 na določen čas 6 9,0 

 študentsko delo 1 1,5 

Stopnja izobrazbe 

 srednja šola ali manj 12 17,9 

 višja šola 8 11,9 

 visoka strokovna šola 16 23,9 

 univerzitetna izobrazba 25 37,3 

 specializacija 1 1,5 

 magisterij 5 7,5 

Delovna doba 

 do 2 leti 4 6 

 od 3 do 5 let 6 9 

 od 6 do 10 let 17 25,4 

 več kot 11 let 40 59,7 

 

V nadaljevanju so predstavljene opisne statistike vsebinskih spremenljivk, ki so merjene z 

uporabo 5-stopenjske Likertove merske lestvice. To je intervalna merska lestvica, zato so 
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možne multivariatne statistične analize. Velikost vzorca pomeni omejitev in zadržek pri 

uporabi multivariatnih analiz. Navadno velja, da je analiza zanesljiva, če je velikost vzorca za 

10 krat večja od števila uporabljenih spremenljivk v analizi. Glede na velikost našega vzorca 

si lahko privoščimo multivariatno analizo s šestimi spremenljivkami. 

3.4.2 Motivacijski dejavniki 

Osnovna statistična analiza pomembnosti dejavnikov, ki so povezani z delom, kaže, da je 

večina dejavnikov v povprečju pomembnih (M = 49). Večina dejavnikov je v povprečju 

pomembnih (M = 4). Standardni odkloni se gibljejo med 0,483 in 0,794, kar kaže na 

zadovoljivo stopnjo razpršenosti okoli povprečja. Najpomembnejši dejavnik so odnosi na 

delovnem mestu in motivacija za delo, ki je v povprečju zelo pomemben dejavnik (M = 4,6). 

Manj pomembni dejavnik je varnost pri delu in enakopravnost spolov (M = 3,98) (preglednica 

4). 

Preglednica 4: Pomembnost dejavnikov, povezanih z delom 

Spremenljivke N Povprečje (M) 
Standardni 

odklon (SD) 

Varnost pri delu in enakopravnost spolov 66 3,98 0,794 

Plača 67 4,33 0,533 

Delovne ure in usklajevanje dela ter prostega časa 67 4,24 0,780 

Varnost zaposlitve in socialna varnost 67 4,43 0,657 

Socialni dialog 67 4,01 0,769 

Spretnost in usposabljanje 67 4,18 0,777 

Odnosi na delovnem mestu in motivacija za delo 67 4,64 0,483 

 

3.4.3 Motivacijski dejavniki in zadovoljstvo zaposlenih v mednarodni organizaciji  

Anketirane osebe so na naštete motivacijske dejavnike lahko odgovarjale z izbiro ene izmed 

petih ponujenih možnosti, za kar smo uporabili Likertovo ocenjevalno lestvico od 1 do 5, pri 

čemer je 1 pomenila, da osebe omenjeni dejavnik ne motivira, 5 pa je pomenila, da osebo 

omenjeni dejavnik zelo dobro motivira. V povprečju vseh 15 naštetih dejavnikov dobro 

motivira, med temi pa izstopajo: 

 plača (M = 4,3), 

 spodbujajoči nadrejeni (M = 4,1), 

 varnost zaposlitve (M = 4,1), 

 izziv na delovnem mestu (M = 4,1). 

Dvanajst dejavnikov v povprečju srednje motivira, med temi pa izstopajo: 

 lokacija organizacije (M = 3,4), 
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 skupnost organizacije (M = 3,4), 

 tim bilding (M = 3,4). 

Dva dejavnika v povprečju zelo malo motivirata, in sicer: 

 najem počitniške hiške (M = 2,4), 

 službeni računalnik (M = 2,3). 

Preglednica 5: Motivacijski dejavniki pri delu 

Spremenljivke N Povprečje (M) 
Standardni 

odklon (SD) 

Izziv na delovnem mestu 64 4,13 0,787 

Ustrezen obseg odgovornosti 63 3,90 0,875 

Fleksibilnost pri opravljanju dela 65 3,89 0,937 

Stabilnost delovnega okolja 64 3,92 0,822 

Varnost zaposlitve  65 4,14 0,864 

Spoštovanje sodelavcev 64 4,05 0,825 

Spodbujajoči nadrejeni 64 4,08 0,914 

Navdušujoča vsebina delovnega mesta 65 4,02 0,857 

Možnost napredovanja 64 3,77 1,178 

Kultura organizacije 64 3,48 0,976 

Lokacija organizacije 65 3,37 0,993 

Skupnost organizacije 64 3,36 0,784 

Priznanja in pohvale nadrejenega 64 3,94 0,852 

Razporeditev delovnega časa 65 3,69 0,983 

Ugled in status, ki ju nudi položaj v podjetju 64 3,59 1,065 

Plača 61 4,31 0,847 

Plačana odsotnost zaradi študija 60 3,25 1,159 

Bonusi in nagrade 61 4,05 1,007 

Provizije in delnice 60 2,90 1,245 

Pokojninski steber 61 3,16 1,200 

Zavarovanja 60 2,95 1,185 

Službeni avtomobil (uporaba v zasebne namene) 60 3,18 1,334 

Službeni telefon (uporaba v zasebne namene) 60 2,60 1,278 

Službeni računalnik (uporaba v zasebne namene) 60 2,25 1,174 

Ugodnosti pri najemanju posojil 60 2,70 1,306 

Najem počitniške hiške 60 2,35 1,162 

Popusti za zaposlene 60 2,90 1,189 

Športne aktivnosti 61 3,13 1,132 

Tim bilding (potovanja) 61 3,44 1,148 
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Višina plače glede na opravljeno delo 

Največji delež anketiranih je srednje zadovoljnih (46,8 %), sledi delež zadovoljnih (41,9 %). 

Nihče od anketirancev ni navedel, da je zelo zadovoljen, manjše zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo izraža manjši delež respondentov (11,3 %). 

Preglednica 6: Zadovoljstvo zaposlenih z višino plače glede na delo, ki ga opravljajo 

 N Delež (v %) Delež (v %) Kumulativni delež (v %) 

Nezadovoljen 5 7,5 8,1 8,1 

Malo zadovoljen 2 3,0 3,2 11,3 

Srednje zadovoljen 29 43,3 46,8 58,1 

Zadovoljen 26 38,8 41,9 100,0 

Skupaj 62 92,5 100,00  

Prekinjeno 4 6,0   

Ni odgovoril 1 1,5   

Skupaj 5 7,5   

 67 100   

 

Povečanje napora pri delu z zagotovitvijo dodatne nagrade 

Največ anketiranih bi bilo pripravljeno povečati napor pri delu, če bi to pomenilo več kot 

15 % njihove osnovne plače (35,5 %), sledi delež tistih, ki bi bili zadovoljni z nagrado v višini 

10 % njihove plače. 17,7 % anketiranih je pripravljeno povečati napor brez denarne nagrade, 

le manjši delež ni pripravljen povečati napora (1,6 %). 

Preglednica 7: Pripravljenost za povečanje napora za dodatno nagrado  

 N Delež (v %) Delež (v %) Kumulativni delež (v %) 

Pripravljen, brez nagrade 11 16,4 17,7 17,7 

5 % moje osnovne plače 6 9,0 9,7 27,4 

10 % moje osnovne plače 14 20,9 22,6 50,0 

15 % moje osnovne plače 8 11,9 12,9 62,9 

Več kot 15 % osnove plače 22 32,8 35,5 98,4 

Nisem pripravljen  1 1,5 1,6 100,0 

Skupaj 62 92,5 100,0  

Prekinjeno 4 6,0   

Ni odgovoril 1 1,5   

Skupaj 5 7,5   

 67 100,0   
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Število ur, namenjeno za izobraževanje in usposabljanje 

Večina anketiranih porabi manj kot deset ur (82,3 %) za usposabljanje in izobraževanje.  

Preglednica 8: Število ur, namenjeno za dodatno izobraževanje in usposabljanje 

 N Delež (v %) Delež (v %) Kumulativni delež (v %) 

Manj kot 10 ur 51 76,1 82,3 82,3 

Od 10 do 20 ur  8 11,9 12,9 95,2 

Od 20 do 30 ur 3 4,5 4,8 100,0 

Skupaj 62 92,5 100,0  

Prekinjeno 4 6,0   

Ni odgovoril 1 1,5   

Skupaj 5 7,5   

 67 100,0   

 

Možnosti za izobraževanje in usposabljanje v podjetju 

Mnenja anketiranih v zvezi s tem vprašanjem so deljena. Dobra polovica meni, da podjetje ne 

nudi dovolj možnosti za usposabljanje in izobraževanje (53,2 %). 

Preglednica 9: Možnosti za izobraževanje in usposabljanje v podjetju 

 N Delež (v %) Delež (v %) Kumulativni delež (v %) 

Da 29 43,3 46,8 46,8 

Ne 33 49,3 53,2 100,0 

Skupaj 62 92,5 100,0  

Prekinjeno 4 6,0   

Ni odgovoril 1 1,5   

Skupaj 5 7,5   

 67 100,0   

 

Tedenski delovnik 

Delovnik največjega deleža anketiranih je 40 ur tedensko (53,2 %), dobra tretjina anketiranih 

dela od 40 do 50 ur tedensko (35,5 %). 
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Preglednica 10: Število delovnih ur na teden 

 N Delež (v %) Delež (v %) Kumulativni delež (v %) 

40 ur tedensko 33 49,3 53,2 53,2 

Od 40 do 50 ur tedensko 22 32,8 35,5 88,7 

Več kot 50 ur tedensko  7 10,4 11,3 100,0 

Skupaj 62 92,5 100,0  

Prekinjeno 4 6,0   

Ni odgovoril 1 1,5   

Skupaj 5 7,5   

 67 100,0   

 

Možnost usklajevanja delovnika z zasebnim življenjem 

Anketirani so v povprečju zadovoljni z vsemi področji usklajevanja delovnega življenja z 

zasebnim življenjem. 

Preglednica 11: Usklajevanje delovnega urnika z zasebnim življenjem 

Spremenljivke N Povprečje (M) 
Standardni odklon 

(SD) 

Za svojo družino in zase imam dovolj časa 59 2,86 0,973 

Družini se posvečam v zadostni meri 59 2,83 1,036 

Zaradi obveznosti imam premalo časa za družino 59 2,47 1,006 

Delo popolnoma okupira moje zasebno življenje 59 2,49 1,073 

 

3.5 Preverjanje hipotez 

3.5.1 Hipoteza 1: Plača vpliva na kakovost zaposlitve 

Kakovost zaposlitve je koncept, ki ga navadno merimo s posameznimi indikatorji, ki 

opredeljujejo različne vidike kakovosti, ti so: plača, varnost pri delu in enakopravnost spolov, 

delovne ure in usklajevanje dela ter prostega časa, varnost zaposlitve in socialna varnost, 

socialni dialog, spretnosti in usposabljanje, odnosi na delovnem mestu in motivacija za delo. 

Komponento smo oblikovali z metodo glavnih komponent (angl. Principal Components). V 

prvem koraku smo iz analize izločili indikator, ki je imel vrednosti komunalitet po izločanju 

manj kot 0,3, pri tem je šlo za spremenljivke: 

 kako pomembni so za vas spodaj: plača, 

 kako pomembni so za vas spodaj: delovne ure in usklajevanje dela ter prostega časa, 

 kako pomembni so za vas spodaj: spretnost in usposabljanje, ki je bila izključena iz 

nadaljnje analize.  
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Vprašanja v zvezi s kakovostjo zaposlitve tvorijo zanesljive komponente in so med seboj 

povezana.  

Z Bartlettovim testom sferičnosti preverjamo ustreznost spremenljivk za nadaljnjo izvedbo 

analize glavnih komponent. Če test kaže statistično značilne razlike pri stopnji značilnosti 

0,000, pomeni, da spremenljivke niso neodvisne med seboj in je nadaljnja analiza vplivov 

smiselna. V našem primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato je analiza glavnih komponent 

primerna. S Kaiser-Meyer-Olkinovo mero vzorčne ustreznosti (v nadaljevanju KMO) 

preverjamo moč povezanosti med spremenljivkami. Da lahko govorimo o dobri povezanosti, 

naj bi bila vrednost optimalne KMO 0,80 ali več, a v družboslovnih podatkih je sprejemljiva 

tudi nekoliko nižja povezanost (vsaj 0,50). V našem primeru je KMO-vrednost 0,71 in je zato 

analiza glavnih komponent upravičena (preglednica 12). 

Preglednica 12: KMO in Bartletov test sferičnosti – kakovost zaposlitve 

Kaiser-Meyer-Olkinova mera vzorčne ustreznosti 0,708 

Bartletov test sferičnosti Pribl. hi-kvadrat 38,449 

df 6 

p 0,000 

 

Preglednica 13: Komunalitete – kakovost zaposlitve 

 Začetne Izvlečene 

Q6a Kako pomembni so za vas spodaj: varnost pri delu in 

enakopravnost spolov 

1,000 0,604 

Q6d Kako pomembni so za vas spodaj: varnost zaposlitve in 

socialna varnost 

1,000 0,337 

Q6e Kako pomembni so za vas spodaj: socialni dialog 1,000 0,640 

Q6g Kako pomembni so za vas spodaj: odnosi na delovnem mestu in 

motivacija za delo 

1,000 0,445 

 

Vrednosti vseh komunalitet so višje od 0,40, torej vse spremenljivke, ohranjene v modelu, 

pojasnjujejo dovolj velik delež variabilnosti komponent.  

Analiza glavnih komponent narekuje enodimenzionalno strukturo. Z eno glavno komponento 

pojasnimo 50,6 % pojasnjene variance, kar je nižje od priporočenih 60,0 % (Kaiserjevo 

pravilo), ampak še vedno dovolj visoko. Na optimalno število glavnih komponent lahko 

sklepamo tudi na podlagi vrednosti lastnih vrednosti (nad 1) in diagrama »scree«. 
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Preglednica 14: Celotna pojasnjena varianca – kakovost zaposlitve 

Komponente 

Začetne lastne vrednosti 
Rotirana rešitev  

Izvleček vsote kvadratov 

Skupaj 
Delež 

variance 

Kumulativni 

delež (v %) 
Skupaj 

Delež 

variance 

Kumulativni 

delež (v %) 

1 2,026 50,639 50,639 2,026 50,639 50,639 

2 0,810 20,257 70,895    

3 0,674 16,844 87,740    

4 0,490 12,260 100,000    

 

 

Slika 6: Diagram »scree« – kakovost zaposlitve 

V spodnji tabeli so predstavljene uteži glavnih komponent, katerih višina pomeni 

pomembnost vsake posamezne spremenljivke v komponenti; višja ko je utež, pomembnejša je 

spremenljivka za komponento. 

Preglednica 15: Uteži glavnih komponent 

 Kakovost 

zaposlitve 

Q6a Kako pomembni so za vas spodaj: varnost pri delu in enakopravnost spolov 0,777 

Q6d Kako pomembni so za vas spodaj: socialna varnost 0,580 

Q6e Kako pomembni so za vas spodaj: socialni dialog 0,800 

Q6g Kako pomembni so za vas spodaj: odnosi na delovnem mestu in motivacija za delo 0,667 
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Preverjanje zanesljivosti komponente 

S koeficientom Cronbach alfa preverjamo interno konsistentnost konstrukta. Vrednost 

Cronbach alfe je nad mejno vrednostjo 0,60 zato lahko rečemo, da je komponenta dobre 

zanesljivosti. 

Preglednica 16: Statistika zanesljivosti 

Cronbachova alfa N vključenih spremenljivk 

0,667 4 

 

Na podlagi zgoraj opisane metode glavnih komponent smo tvorili koncept »Kakovost 

zaposlitve«, ki se glede na ohranjene indikatorje v modelu bolj nanaša na socialni vidik 

zaposlitve, saj je finančni vidik tukaj izvzet. Dejstvo, da je metoda pokazala, da plača ne 

spada zraven, je odraz odgovorov zaposlenih, ki tudi sami kot dejavnike kakovosti zaposlitve 

prepoznavajo varnost zaposlitve, enakost spolov, socialno varnost, odnose in motivacijo na 

delovnem mestu. 

Spremenljivko plača merimo v treh kontekstih: 

 Kako pomembni so za vas spodaj našteti dejavniki, ki so povezani z vašim delom. 

(Obkrožite oceno pomembnosti za vsak posamezni dejavnik: 1 = nepomemben, 2 = malo 

pomemben, 3 = srednje pomemben, 4 = pomemben, 5 = zelo pomemben.) – plača 

 V kolikšni meri vas spodaj našteti dejavniki motivirajo pri vašem delu? (Obkrožite oceno 

pomembnosti za vsak posamezni dejavnik: 1 = ne motivira, 2 = malo me motivira, 

3 = srednje me motivira, 4 =dobro me motivira, 5 = zelo dobro me motivira.) – plača 

 Ali ste zadovoljni z višino svoje plače glede na delo, ki ga opravljate? (Obkrožite oceno 

stopnjo zadovoljstva: 1 = nezadovoljen, 2 = malo zadovoljen, 3 = srednje zadovoljen, 

4 = zadovoljen, 5 = zelo zadovoljen.) – plača 

Hipotezo predstavljamo v obliki teoretičnega modela. 

 

Slika 7: Teoretični model – vpliv plače na kakovost zaposlitve 
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Zastavljen teoretični model je temelj za izvedbo regresijske analize. Preden izvajamo 

regresijsko analizo, se navadno ustavimo še pri korelacijski analizi. Iz korelacijske analize je 

razvidno, da na ravni indikatorjev kakovosti zaposlitve ni močne povezanosti s plačo. 

Večinoma je povezanost šibka, statistično neznačilna (kar velja za vse povezave), ponekod 

celo negativna. Glede na to lahko tudi na ravni analize vplivov pričakujemo podobne 

rezultate. 

Preglednica 17: Izsek korelacijske matrike 

  

Plača – 

pomembnost 

Plača – 

motivator 

Plača – 

zadovoljstvo 

Varnost pri delu in enakopravnost spolov 0,048 –0,083 0,168 

Varnost zaposlitve in socialna varnost 0,194 0,047 –0,025 

Socialni dialog –0,012 –0,117 –0,161 

Odnosi na delovnem mestu in motivacija za delo 0,169 0,156 0,150 

 

Preglednica 18: Kako pomembni so za vas spodaj: plača 

    N 

Delež  

(v %) 

Veljavni delež 

(v %) 

Kumulativni delež  

(v %) 

Veljavno Srednje pomemben 2 3,0 3,0 3,0 

  Pomemben 41 61,2 61,2 64,2 

  Zelo pomemben 24 35,8 35,8 100,0 

  Skupaj 67 100,0 100,0   

 

Preglednica 19: Ocenite še spodnje dejavnike: plača 

    N 

Delež (v 

%) 

Veljavni delež 

(v %) 

Kumulativni 

delež (v %) 

Veljavno Me ne motivira 1 1,5 1,6 1,6 

  Malo me motivira 1 1,5 1,6 3,3 

  Srednje me motivira 6 9,0 9,8 13,1 

  Dobro me motivira 23 34,3 37,7 50,8 

  Zelo dobro me motivira 30 44,8 49,2 100,0 

  Skupaj 61 91,0 100,0   

Manjkajoče Prekinjeno 4 6,0     

  Ni odgovoril 2 3,0     

  Skupaj 6 9,0     

Skupaj   67 100,0     
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Preglednica 20: Ali ste zadovoljni z višino svoje plače glede na delo, ki ga opravljate?  

    N 

Delež (v 

%) 

Veljaven delež 

(v %) 

Kumulativni 

delež (v %) 

Veljavno Nezadovoljen 5 7,5 8,1 8,1 

  Malo zadovoljen 2 3,0 3,2 11,3 

  Srednje zadovoljen 29 43,3 46,8 58,1 

  Zadovoljen 26 38,8 41,9 100,0 

  Skupaj 62 92,5 100,0   

Manjkajoče Prekinjeno 4 6,0     

  Ni odgovoril 1 1,5     

  Skupaj 5 7,5     

Skupaj   67 100,0     

 

Večina anketiranih navaja, da: 

 je plača pomemben ali zelo pomemben dejavnik (97,0 %), 

 jih dobro ali zelo dobro motivira (86,9 %), 

 so z njo srednje zadovoljni ali zadovoljni (88,7 %). 

V podatkih je torej malo variabilnosti oz. malo anketiranih plačo sploh vrednoti z negativnimi 

ocenami. 

Za večino anketiranih je plača pomemben motivacijski dejavnik, pri čemer je zelo malo tistih, 

ki jih plača ne motivira ali jim ni pomembna. Ugotovili smo, da ni variabilnosti v podatkih, 

kar je tudi razlog za nekakovosten regresijski model. 

Plačo merimo s tremi vprašanji (njena pomembnost, v kolikšni meri je motivator in 

zadovoljstvo z višino plače). Ker nas zanima vpliv plače na kakovost zaposlitve, smo 

hipotezo preverjali z regresijsko analizo. Skladno s pričakovanji je tudi regresijska analiza 

pokazala podoben rezultat. Z regresijsko analizo pojasnimo le 1,0 % variiranja odvisne 

spremenljivke (preglednica 21). 

Preglednica 21: Povzetek modela – plača vpliva na kakovost zaposlitve 

Model R R
2
  Popravljen R

2
 Standardna napaka ocene Durbin-Watsonov test 

1 0,098
a
 0,010 –0,044 1,02739452 1,884 

 

Model kaže na slabo prileganje podatkov (F = 0,177, p = 0,911) (preglednica 22). 
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Preglednica 22: ANOVA – plača vpliva na kakovost zaposlitve  

Model Vsota kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov F p-vrednost 

1 Regresija 0,561 3 0,187 0,177 0,911b 

Ostanki 58,055 55 1,056   

Skupaj 58,615 58    

 

Prav tako nobeden izmed indikatorjev nima statistično značilnega vpliva na pojasnjevanje 

odvisne spremenljivke (preglednica 23).  

Preglednica 23: Regresijski koeficienti – plača vpliva na kakovost zaposlitve  

Model 

Nestandardiziran  

regresijski koeficient  

Standardiziran 

regresijski 

koeficient 

t 

p- 

vrednost B Std. napaka Beta 

1 Konstanta –0,575 1,277  –0,450 0,654 

Plača – pomembnost 0,175 0,267 0,094 0,654 0,516 

Plača – motivator –0,078 0,170 –0,067 –0,459 0,648 

Plača – zadovoljstvo 0,057 0,160 0,050 0,359 0,721 

 

Na podlagi predstavljenih rezultatov (preverjanja vplivov in povezanosti) prvo hipotezo 

zavračamo: plača ne vpliva na kakovost zaposlitve. 

3.5.2 Hipoteza 2: Obseg izobraževanja vpliva na kakovost zaposlitve 

Obseg izobraževanja smo merili z vprašanjem »Koliko ur mesečno porabite za usposabljanje 

in izobraževanje?« z možnimi odgovori od »manj kot 10 ur« do »več kot 30 ur« mesečno. 

Preglednica 24: Koliko ur mesečno porabite za usposabljanje in izobraževanje?  

  N 

Delež  

(v %) 

Veljavni 

delež (v %) 

Kumulativni 

delež (v %) 

Veljavno Manj kot 10 ur 51 76,1 82,3 82,3 

Od 10 do 20 ur mesečno 8 11,9 12,9 95,2 

Od 20 do 30 ur mesečno 3 4,5 4,8 100,0 

Skupaj 62 92,5 100,0   

Manjkajoče Prekinjeno 4 6,0     

Ni odgovoril 1 1,5     

Skupaj 5 7,5     

Skupaj 67 100,0     
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Večina zaposlenih se izobražuje manj kot 10 ur mesečno ne glede na kakovost zaposlitve. 

Zasledimo malo variabilnosti v vzorcu. 

Ker nas zanima vpliv obsega izobraževanja na kakovost zaposlitve, smo hipotezo preverjali z 

analizo variance, pri čemer smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike med tremi 

skupinami glede na količino ur izobraževanja.  

Preglednica 25: Koliko ur mesečno porabite za usposabljanje in izobraževanje glede na 

kakovost zaposlitve – opisna statistka 

 
Manj kot 10 

ur 
Od 10–20 ur 

mesečno 
Od 20–30 ur 

mesečno 
Skupaj 

Model 
Fixed effect Random Effect 

N 50 8 3 61   

Povpr. 0,08534280 –0,136670900 –0,43577910 0,03059730   

Std. odklon 0,94724626 1,043341660 1,73290265 0,98842077 0,99647944  

Std. napaka 0,13396085 0,036887698 1,00049181 0,12655431 0,12758612 0,12758612
a 

95% interval zaupanja za povprečje 

Sp. meja –0,1838616 –1,008926300 –4,74054790 –0,22254900 –0,22479400 –0,51836140
a 

Zg. meja 0,3545472 0,735584600 3,86898970 0,28374360 0,28598870 0,57955610
a 

Min –2,1260900 –1,528420000 –2,36520000 –2,36520000   

Maks. 1,5048200 1,504820000 0,98822000 1,50482000   

VMK      –0,05099659 

Op.: VMK – varianca med komponentami. 

Analiza variance je pokazala, da med tremi skupinami ni opaznih razlik glede kakovosti 

zaposlitve (F = 0,517, p = 0,599). Na podlagi povprečnih vrednosti ugotavljamo, da se večina 

zaposlenih dodatno izobražuje manj kot 10 ur mesečno (preglednica 26). 

Preglednica 26: Koliko ur mesečno porabite za usposabljanje in izobraževanje glede na 

kakovost zaposlitve – analiza variance 

 Vsota kvadratov 

Stopinje 

prostosti   

Povprečje 

kvadratov F p-vrednost 

Med skupinami  1,026 2 0,513 0,517 0,599 

V skupinah 57,592 58 0,993   

Skupaj 58,619 60    

 

Na podlagi predstavljenih rezultatov (preverjanja vplivov in povezanosti) drugo hipotezo 

zavračamo: obseg usposabljanja in izobraževanja ne vpliva na kakovost zaposlitve. 

Mogoče je treba razlog za to iskati tudi v podatkih, saj je večina anketiranih navedla, da se 

izobražuje in usposablja manj kot deset ur mesečno (82,3 %). V podatkih je torej malo 

variabilnosti oz. malo anketiranih se izobražuje več oziroma so izbrali preostale tri možne 

kategorije odgovorov. 
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Slika 8: Povprečna vrednost – Koliko ur mesečno porabite za usposabljanje in 

izobraževanje glede na kakovost zaposlitve 

3.5.3 Hipoteza 3: Usklajevanje delovnega in zasebnega življenja vpliva na kakovost 

zaposlitve 

Pri regresiji s posameznimi štirimi spremenljivkami se je pokazala multikolinearnost, zato 

smo regresijsko analizo opravili z metodo »Stepwise«, ki v modelu ohrani le neodvisne 

spremenljivke, ki statistično značilno vplivajo na pojasnjevanje kakovosti zaposlitve. 

Kakovost zaposlitve smo merili s kazalniki, ki so jih anketirani vrednotili na lestvici ocen 

pomembnosti od 1 do 5. Relevantni kazalniki so z analizo glavnih komponent združeni v 

komponento, ki jo imenujemo »Kakovost zaposlitve«. 

Usklajenost delovnega in zasebnega življenja smo merili s štirimi kazalniki, ki so jih 

anketirani vrednotili na lestvici ocen zadovoljstva od 1 do 5: 

 Za svojo družino in zase imam dovolj časa. 

 Družini se posvečam v zadostni meri. 

 Zaradi delovnih obveznosti imam premalo časa za družino. 

 Delo popolnoma okupira moje zasebno življenje. 

Z vsemi področji usklajevanja so anketirani v povprečju srednje zadovoljni. Na podlagi 

korelacijske analize je razvidno, da je povezanost med spremenljivkama »Za svojo družino in 

zase imam dovolj časa.« in »Družini se posvečam v zadostni meri.« zelo visoka, kar kaže na 

problem multikolinearnosti oziroma obe spremenljivki merita eno in isto stvar. 
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Lestvica odgovorov: 1 – nezadovoljen … 5 – zelo zadovoljen 

Slika 9: Zadovoljstvo z možnostjo usklajevanja delovnega življenja z zasebnim 

življenjem 

Povezanosti nihajo med šibko in močno povezanostjo, pri čemer šibke povezanosti niso 

statistično značilne.  

Preglednica 27: Usklajenost delovnega in zasebnega življenja – korelacijska matrika 
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Za svojo družino in zase 

imam dovolj časa 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 

1 0,900
**

 0,542
**

 0,247 

p-vrednost  0,000 0,000 0,060 

N 59 59 59 59 

Družini se posvečam v 

zadostni meri 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 

0,900
**

 1 0,442
**

 0,138 

p-vrednost 0,000  0,000 0,296 

N 59 59 59 59 

Zaradi delovnih obveznosti 

imam premalo časa za 

družino 

Pearsonov korelacijski 

koeficient 

0,542
**

 0,442
**

 1 0,803
**

 

p-vrednost 0,000 0,000  0,000 

N 59 59 59 59 

 Pearsonov korelacijski 

koeficient 

0,247 0,138 0,803
**

 1 

p-vrednost 0,060 0,296 0,000  

N 59 59 59 59 

** p-vrednost na stopnji 0,01. 

Ker nas zanima vpliv usklajenosti delovnega in zasebnega življenja na kakovost zaposlitve, 

smo hipotezo preverjali z regresijsko analizo. Oblikovali smo regresijski model, pri čemer je 
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bil indeks kakovosti zaposlitve v vlogi odvisne spremenljivke, vprašanja o usklajevanju 

življenja pa v vlogi neodvisnih spremenljivk. 

Hipotezo smo predstavili v obliki teoretičnega modela. 

 

Slika 10: Teoretični model – usklajevanje delovnega in zasebnega življenja vpliva na 

kakovost zaposlitve 

R! – negativno formulirane trditve, pričakujemo negativen vpliv. Zastavljen teoretični model 

je podlaga za izvedbo regresijske analize. Z regresijsko analizo smo pojasnili le 6,1 % 

variiranja odvisne spremenljivke (preglednica 28). 

Preglednica 28: Povzetek modela – usklajevanje delovnega in zasebnega življenja vpliva 

na kakovost zaposlitve 

Model R R
2
  Popravljen R

2
 Standardna napaka ocene 

1 0,278
a
 0,077 0,061 0,93052927 

 

Model kaže na dobro prileganje podatkov (F = 4,685, p = 0,035) (preglednica 29). 

Preglednica 29: ANOVA – usklajevanje delovnega in zasebnega življenja vpliva na 

kakovost zaposlitve 

Model Vsota kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov F p-vrednost 

1 Regresija 4,057 1 4,057 4,685 0,035 

Ostanki 48,490 56 0,866   

Skupaj 52,547 57    
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Izmed štirih indikatorjev, je bil z metodo »Stepwise« v zadnjem koraku v model izbran le en 

indikator »Zaradi delovnih obveznosti imam premalo časa za družino.«, ki statistično značilno 

pojasnjuje odvisno spremenljivko (preglednica 30).  

Preglednica 30: Regresijski koeficienti – usklajevanje delovnega in zasebnega življenja 

vpliva na kakovost zaposlitve 

Model 

Nestandardiziran 

regresijski koeficient  

Standardiziran 

regresijski 

koeficient 

t 

p- 

vrednost B Std. napaka Beta 

1 Konstanta –0,608 0,333  –1,826 0,073 

 Zaradi delovnih obveznosti 

imam premalo časa za družino 

0,268 0,124 0,278 2,165 0,035 

 

 

Slika 11: Razsevni diagram – usklajevanje delovnega in zasebnega življenja vpliva na 

kakovost zaposlitve 

Usklajenost delovnega in zasebnega življenja statistično značilno, pozitivno in šibko vpliva na 

kakovost zaposlitve (Beta = 0,278, p = 0,0354). Bolj ko zaposleni menijo, da imajo zaradi 

delovnih obveznosti premalo časa za družino, višja je kakovost zaposlitve. Na podlagi 

predstavljenih rezultatov tretjo hipotezo zavrnemo. 
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3.5.4 Hipoteza 4: Motivacijski dejavniki vplivajo na kakovost zaposlitve 

Motivacijski dejavniki so večdimenzionalni koncept, ki ga navadno merimo s posameznimi 

indikatorji, ki opredeljujejo različne vidike motivacije. Dimenzije motivacije smo oblikovali z 

metodo glavnih komponent (angl. Principal Components). Vprašanja v zvezi z motivacijo 

zaposlitve tvorijo zanesljive komponente in so med seboj povezana.  

Z Bartlettovim testom sferičnosti smo preverjali ustreznost spremenljivk za nadaljnjo izvedbo 

analize glavnih komponent. Če test kaže statistično značilne razlike pri stopnji značilnosti 

0,000, pomeni, da spremenljivke niso neodvisne med seboj in je nadaljnja analiza vplivov 

smiselna. V našem primeru je stopnja značilnosti 0,000, zato je analiza glavnih komponent 

primerna. S Kaiser-Meyer-Olkinovo mero vzorčne ustreznosti (v nadaljevanju KMO) 

preverjamo moč povezanosti med spremenljivkami. Da lahko govorimo o dobri povezanosti, 

naj bi bila vrednost optimalne KMO 0,80 ali več, a v družboslovnih podatkih je sprejemljiva 

tudi nekoliko nižja povezanost (vsaj 0,50). V našem primeru je KMO vrednost 0,76 in je zato 

analiza glavnih komponent upravičena (preglednica 31). 

Preglednica 31: KMO in Bartletov test sferičnosti – motivacijski dejavniki  

Kaiser-Meyer-Olkinova mera vzorčne ustreznosti 0,755 

Bartletov test sferičnosti Pribl. hi-kvadrat 389,954 

df 105 

p 0,000 

 

Vrednosti vseh komunalitet so višje od 0,40, torej vse spremenljivke, ohranjene v modelu, 

pojasnjujejo dovolj velik delež variabilnosti komponent.  

Preglednica 32: Komunalitete – motivacijski dejavniki  

 Začetne Po izločanju 

Izziv na delovnem mestu 1,000 0,725 

Ustrezen obseg odgovornosti 1,000 0,682 

Fleksibilnost pri opravljanju dela 1,000 0,643 

Stabilnost delovnega okolja 1,000 0,767 

Varnost zaposlitve (določen, nedoločen čas) 1,000 0,811 

Spoštovanje sodelavcev 1,000 0,721 

Spodbujajoči nadrejeni 1,000 0,732 

Navdušujoča vsebina delovnega mesta 1,000 0,622 

Možnost napredovanja 1,000 0,739 

Kultura organizacije 1,000 0,739 

Lokacija organizacije 1,000 0,829 

Skupnost organizacije 1,000 0,621 

Priznanje in pohvala nadrejenega 1,000 0,695 

Razporeditev delovnega časa 1,000 0,881 

Ugled in status, ki ga nudi položaj v podjetju 1,000 0,566 
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Rešitev glavnih komponent nam narekuje petdimenzionalno strukturo. S petimi glavnimi 

komponentami smo pojasnili 71,8 % pojasnjene variance, kar je nad priporočenih 60,0 % 

(Kaiserjevo pravilo). Na optimalno število glavnih komponent lahko sklepamo tudi na podlagi 

vrednosti lastnih vrednosti (nad 1) in diagrama »scree«. 

Preglednica 33: Celotna pojasnjena varianca – motivacijski dejavniki  

Komponente 

Začetne lastne vrednosti 

Rotirana rešitev  

Izvleček vsote kvadratov 

Skupaj 
Delež 

variance 

Kumulativni 

delež (v %) 
Skupaj 

Delež 

variance 

Kumulativni 

delež (v %) 

1 5,241 34,940 34,940 2,823 18,821 18,821 

2 2,007 13,378 48,318 2,568 17,119 35,940 

3 1,325 8,832 57,150 2,367 15,780 51,721 

4 1,122 7,479 64,629 1,610 10,731 62,452 

5 1,077 7,180 71,809 1,404 9,357 71,809 

6 0,843 5,617 77,426    

7 0,716 4,773 82,199    

8 0,500 3,333 85,532    

9 0,420 2,803 88,335    

10 0,401 2,674 91,009    

11 0,378 2,519 93,528    

12 0,338 2,252 95,780    

13 0,250 1,666 97,446    

14 0,228 1,521 98,967    

15 0,155 1,033 100,000    

 

 

Slika 12: Diagram »scree« – motivacijski dejavniki  
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V spodnji tabeli so predstavljene uteži glavnih komponent, katerih višina pomeni 

pomembnost vsake posamezne spremenljivke v komponenti; višja ko je utež, pomembnejša je 

spremenljivka za komponento. 

Preglednica 34: Rotirana matrika komponent – motivacijski dejavniki 
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Kultura organizacije 0,820     

Možnost napredovanja 0,702     

Navdušujoča vsebina delovnega mesta 0,683     

Ugled in status, ki ju nudi položaj v podjetju 0,596     

Priznanje in pohvala nadrejenega  0,750    

Izziv na delovnem mestu  0,750    

Spodbujajoči nadrejeni  0,723    

Ustrezen obseg odgovornosti  0,588    

Varnost zaposlitve (določen, nedoločen čas)   0,882   

Stabilnost delovnega okolja   0,846   

Spoštovanje sodelavcev   0,613   

Razporeditev delovnega časa    0,930  

Fleksibilnost pri opravljanju dela    0,539  

Lokacija organizacije     0,878 

Skupnost organizacije     0,663 

 

S koeficientom Cronbach alfa smo preverili interno konsistentnost konstrukta. Vrednost 

Cronbach alfe je nad mejno vrednostjo 0,60, zato lahko rečemo, da je komponenta dobre 

zanesljivosti. 

Preglednica 35: Statistika zanesljivosti – motivacijski dejavniki 

Cronbachova alfa N vključenih spremenljivk 

0,852 15 

 

Na podlagi zgoraj opisane metode glavnih komponent smo tvorili pet glavnih komponent, ki 

smo jih poimenovali po uporabljenih motivatorjih: 

 organizacijska klima in kultura, 

 priznanja, pohvale, izzivi,  

 zanesljivost zaposlitve, 
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 delovnik, 

 okolje. 

Hipotezo smo predstavili v obliki teoretičnega modela. 

 

Slika 13: Teoretični model – motivacijski dejavniki vplivajo na kakovost zaposlitve 

Zastavljen teoretični model je temelj za izvedbo regresijske analize. Z regresijsko analizo smo 

pojasnili le 17,0 % variiranja odvisne spremenljivke (preglednica 36). 

Preglednica 36: Povzetek modela – motivacijski dejavniki 

Model R R
2
  Popravljen R

2
 Standardna napaka ocene 

1 0,444 0,197 0,170 0,87807340 

 

Model kaže na dobro prileganje podatkov (F = 7,260, p = 0,002) (preglednica 37). 

Preglednica 37: ANOVA – motivacijski dejavniki 

Model 

Vsota 

kvadratov 

Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov F 

p- 

vrednost 

1 Regresija 11,195 2 5,597 7,260 0,002 

Ostanki 45,490 59 0,771   

Skupaj 56,685 61    

 

Izmed petih indikatorjev sta bili z metodo »Stepwise« v model izbrani dve glavni 

komponenti: »Organizacijska klima in kultura« in »Zanesljivost zaposlitve«, ki statistično 

značilno pojasnjujeta odvisno spremenljivko (preglednica 38).  



 

74 

Preglednica 38: Regresijski koeficienti – motivacijski dejavniki 

Model 

Nestandardiziran regresijski 

koeficient  

Standardiziran 

regresijski 

koeficient 

t 

p- 

vrednost B Std. napaka Beta 

1 Konstanta 0,003 0,112  0,030 0,976 

Organizacijska klima 

in kultura 

0,223 0,112 0,232 1,991 0,051 

Zanesljivost zaposlitve 0,367 0,112 0,382 3,273 0,002 

 

Četrto hipotezo lahko potrdimo, saj komponenti organizacijska klima in kultura (beta = 0,232, 

p = 0,051) ter zanesljivost zaposlitve (beta = 0,382, p = 0,002) statistično značilno vplivata na 

pojasnjevanje kakovosti zaposlitve. Omenjeni glavni komponenti imata pozitiven, statistično 

značilen vpliv. 

3.6 Povzetek empiričnega dela raziskave 

V empiričnem delu magistrske naloge smo vključili 200 strokovnih zaposlenih v izbranem 

podjetju gradbene dejavnosti (vodje gradbišča, inženirje, gradbene tehnike, vodje skupin, 

vodje področja). Empirični del magistrske naloge temelji na kvantitativni raziskavi, za katero 

smo uporabili vprašalnik, ki je bil posredovan zaposlenim v srednjem managementu v 

podjetju. Vprašalnike, s spremnim dopisom, v katerem so bili predstavljeni namen in cilji 

raziskave ter navodila za izpolnjevanje vprašalnika in je bila zagotovljena anonimnost, smo 

razposlali vsem strokovnim zaposlenim po interni pošti v izbrani organizaciji. Razposlali smo 

200 vprašalnikov, izpolnjenih jih je bilo 67 (33,5-odstotna odzivnost), kar je bila podlaga za 

nadaljnjo statistično obdelavo pridobljenih podatkov.  

Osnovna statistična analiza je pokazala, da večina naštetih dejavnikov dobro motivira 

zaposlene (M = 4,9), manj pa plača, spodbujajoči nadrejeni, varnost zaposlitve ter izzivi na 

delovnem mestu. Med najpomembnejše so anketiranci uvrstili odnose na delovnem mestu in 

motivacijo za delo, ki sta v povprečju zelo pomembna dejavnika (M = 4,6). Najmanj 

pomembna sta se izkazala varnost pri delu in enakopravnost spolov (M = 3,98). 

Z višino plače glede na opravljeno delo je večji delež anketiranih srednje zadovoljen 

(46,8 %), nihče ni navedel, da je zelo zadovoljen, nezadovoljstvo izraza manjši delež 

anketiranih (11,3 %). 

Največ anketirancev (35,5 %) bi bilo pripravljenih povečati svoj napor pri delu ob 

predpostavki, da bi to pomenilo povečanje plače za 15 odstotkov. 17,7 % anketirancev bi bilo 

pripravljenih svoj napor povečati brez dodatne denarne nagrade, zelo majhen delež 

anketiranih (1,6 %) pa ni pripravljeno povečati napora. 
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Večina anketiranih (82,3 %) v podjetju porabi manj kot 10 ur mesečno za dodatno 

usposabljanje in izobraževanje. Pri vprašanju, ali podjetje nudi dovolj možnosti za dodatno 

izobraževanje, so bila mnenja deljena, vendar dobra polovica meni (53,2 %), da za to ni 

dovolj možnosti. Delovni čas večjega deleža zaposlenih (53,2 %) znaša 40 ur tedensko, dobra 

tretjina (35,5 %) dela od 40 do 50 ur tedensko. Kar zadeva usklajevanje delovnega življenja z 

zasebnim življenjem, so bili anketirani v povprečju srednje zadovoljni. 

Pri prvi hipotezi nas je zanimal vpliv plače na kakovost zaposlitve. Za kakovost zaposlitve 

smo preverili enodimenzionalnost konstrukta, ki smo ga oblikovali z metodo glavnih 

komponent. Izločili smo spremenljivke, ki so imele vrednosti komunalitet pod 0,4. Uporabili 

smo spremenljivke, ki so tvorile zanesljive komponente in so med seboj povezane (plača, 

delovne ure in usklajevanje dela ter prostega časa, spretnosti in usposabljanje). S Kaiser- 

Meyer-Olkinovo mero vzorčne ustreznosti smo ugotovili, da je analiza glavnih komponent 

upravičena, saj je vrednost povezanosti sprejemljiva (0,71). Vse spremenljivke, ohranjene v 

modelu, imajo vrednost višjo od 0,40, kar pomeni, da pojasnjujejo dovolj velik delež 

komponent. S koeficientom Cronbach alfa smo ugotovili dobro zanesljivost komponente 

(0,667). Metoda glavnih komponent nam pokaže, da se koncept kakovosti zaposlitve bolj 

navezuje na socialni dialog zaposlitve, saj je finančni vidik takoj izključen. Metoda je 

pokazala, da plača ni dejavnik, ki vpliva na kakovost zaposlitve, kar so opazili tudi anketirani, 

saj med pomembnejše dejavnike kakovosti zaposlitve uvrščajo varnost zaposlitve, enakost 

spolov, socialno varnost, odnose in motivacijo na delovnem mestu. V korelacijski analizi smo 

ugotovili, da je povezanost indikatorjev kakovosti zaposlitve in plače šibka, statistično 

neznačilna, nekje celo negativna. Večina zaposlenih je s plačo zadovoljna in jo ocenjuje kot 

pomemben dejavnik motivacije, zato ni zaznati variabilnosti v podatkih, kar je razlog za 

nekakovosten regresijski model. Plačo smo merili s tremi vprašanji, in sicer glede njene 

pomembnosti, v kakšni meri je motivator in zadovoljstvo z višino plače. Hipotezo vpliva 

plače na kakovost zaposlitve smo preverili z regresijsko analizo, ki pokaže le 1 % pojasnjene 

variance odvisne spremenljivke. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo prvo hipotezo 

zavrnili, saj plača ne vpliva na kakovost zaposlitve. 

Pri obsegu izobraževanja in njegovem statističnem vplivu na kakovost zaposlitve smo 

zasledili malo variabilnosti v vzorcu. Hipotezo smo preverili z analizo variance, pri čemer 

smo preverili pojav statistično značilnih razlik med tremi skupinami glede na število ur, 

namenjenih izobraževanju. Analiza variance pokaže, da med skupinami ni opaznih razlik 

glede kakovosti zaposlitve. Na podlagi pridobljenih rezultatov preverjanja vplivov in 

povezanosti smo drugo hipotezo zavrnili, saj obseg usposabljanja in izobraževanja nima 

statistično značilnega vpliva na kakovost zaposlitve.  

Usklajenost delovnega in zasebnega življenja smo merili s štirimi kazalniki (za svojo družino 

in zase imam dovolj časa, družini se posvečam v zadostni meri, zaradi delovnih obveznosti 

imam premalo časa za družino, delo popolnoma okupira moje zasebno življenje), pri čemer se 
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je pokazalo, da so anketirani v povprečju srednje zadovoljni z naštetimi področji. Hipotezo 

smo preverjali z regresijsko analizo, pri čemer je bil indeks kakovosti zaposlitve odvisna 

spremenljivka, vprašanja o usklajevanju delovnega življenja pa v vlogi neodvisnih 

spremenljivk. Med štirimi indikatorji je le en indikator, ki statistično značilno pojasnjuje 

odvisno spremenljivko – zaradi delovnih obveznosti imam premalo časa za družino. 

Usklajenost delovnega in zasebnega življenja statistično značilno, pozitivno in šibko vpliva na 

kakovost zaposlitve. Bolj ko zaposleni menijo, da jim zaradi delovnih obveznosti primanjkuje 

časa za družino, višja je stopnja kakovosti zaposlitve. Na podlagi tega smo tretjo hipotezo 

zavrnili, saj usklajevanje delovnega in zasebnega življenja nima statistično značilnega vpliva 

na kakovost zaposlitve. 

Z metodo glavnih komponent smo oblikovali pet glavnih dejavnikov, s katerimi smo 

ugotavljali vpliv na odvisno spremenljivko (organizacijska klima in kultura, priznanja, 

pohvale, izzivi, zanesljivost zaposlitve, delovnik, okolje). Izmed petih uporabljenih 

dejavnikov sta se dve komponenti, organizacijska klima in kultura ter zanesljivost zaposlitve, 

izkazali, da imata pozitiven, statistično značilen vpliv na pojasnjevanje kakovosti zaposlitve, 

zato smo lahko četrto hipotezo potrdili, saj motivacijski dejavniki vplivajo na kakovost 

zaposlitve. 

3.7 Predlogi za izboljšanje stanja in priporočila managementu 

Na podlagi raziskave o proučevanju vpliva dejavnikov motivacije na kakovost zaposlitve 

strokovnih zaposlenih v izbrani organizaciji smo oblikovali naslednje predloge za izboljšanje 

stanja: 

 organizaciji priporočamo, naj nameni več pozornosti dodatnemu izobraževanju in 

usposabljanju strokovnih zaposlenih v gradbeništvu. Podjetje naj neprestano izobražuje in 

nagrajuje vodje timov, saj so oni tisti, ki motivirajo, spodbujajo, vodijo zaposlene k 

doseganju zastavljenih ciljev in dobrih rezultatov. Zaposleni izobraževanju in 

usposabljanju namenjajo premalo svojega časa, saj jih večina nameni učenju manj kot 10 

ur mesečno. Management naj se usmeri v področja, na katerih zaznava možnosti za 

izboljšave, in se angažira za razvoj in nadgraditev svoje intelektualne lastnine, ki danes s 

svojim znanjem in veščinami pomeni konkurenčno prednost za organizacijo; 

 glede na izide analize lahko rečemo, da so strokovni zaposleni v povprečju zadovoljni s 

plačilom za svoje delo, vendar pogrešajo spodbujajoče nadrejene in izzive na delovnem 

mestu. Management naj vodje usmeri v podporo članov tima, jih obvešča, deli pohvale in 

priznanja, jih vključuje v odločitve, načrtovanje, da bodo ti imeli občutek lastnega 

prispevka in pripadnosti, omogoči razvoj in poskrbi za dnevne izzive v delovnem procesu. 

V gradbeništvu so zelo pomembni organiziranost, nemoten pretok informacij, usklajenost 

tima, dobri medosebni odnosi, iznajdljivost, hitra odzivnost, načrtovanje, podpora vodij, 

ustrezno znanje in veščine strokovnih zaposlenih ter nenehno dopolnjevanje in 
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izobraževanje, saj edino tako uspešno končamo projekt in s tem ohranimo konkurenčnost 

organizacije; 

 strokovni zaposleni imajo dovolj avtonomnosti pri svojem delu, vendar pogrešajo 

povratno informacijo od managementa, ko je projekt končan. Povratne informacije naj 

bodo jasne in naj bodo namenjene usmeritvi za prihodnje delo. Predlagamo, da se uvede 

program, ki bi po končanju vsakega projekta analiziral in opozoril na težave, ki so se 

pojavile v življenjskem ciklu gradbenega projekta, tako bi se vsi zaposleni lahko učili iz 

izkušenj drugih in se izognili podobnim situacijam v prihodnosti; 

 zaposleni so pripravljeni v zameno za dodatno nagrado povečati obseg truda na delovnem 

mestu, zato je smiselno, da se uvede sistem, ki bo urejal dodatne finančne nagrade pri 

povečanju storilnosti pri delovnih aktivnostih zaposlenih, kar bi prispevalo k povečanju 

produktivnosti in učinkovitosti organizacije; 

 management naj združuje cilje in smotre organizacije s cilji in smotri zaposlenih, jih 

vključuje v proces oblikovanja vizije in kulture podjetja, tako se bodo ti počutili cenjene 

in odgovorne. Da bi zaposleni čutili pripadnost in odgovornost organizaciji, mora vodstvo 

kulturo, pri čemer gre za vrednote, interese, pravila in norme, strategije, stališča, približati 

zaposlenim. Kultura podjetja mora voditi k uspešnosti in učinkovitosti organizacije kot 

celote in omogočati zaposlenim, da v njenem okviru zadovoljujejo lastne potrebe in 

dosegajo zastavljene cilje in smotre; 

 vizija organizacije opredeljuje želeno stanje v prihodnosti, kje se organizacija vidi 

kratkoročno in kaj želi doseči. Vizija je močno orodje, ki deluje motivacijsko na 

zaposlene, saj jo tudi oblikujejo in se z njo poistovetijo. Predlagamo oblikovanje nove 

vizije in slogana, ki bosta delovala reprezentativno in prepoznavno za podjetje; 

 glede na ugotovljeno pomembnost varnosti zaposlitve bi lahko podjetje ukrepalo v zvezi s 

povečanjem socialne varnosti in uvedbo dodatnega programa za povečanje te. To lahko 

stori z uvedbo programa drugega pokojninskega stebra ali s čim podobnim, kar bi 

prispevalo k občutku varnosti in zadovoljstva zaposlenih. 

3.8 Prispevek k znanosti 

Teoretični prispevek naloge k znanosti se odraža z urejenim in preglednim povzemanjem 

vsebin s področij managementa, vodenja, zadovoljstva zaposlenih, motiviranja in kakovosti 

zaposlitve. Management pomeni uspešno razpolaganje s kapitalom, materialom in delovno 

silo, v okviru temeljnih funkcij načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja. Temeljna 

funkcija managementa je vodenje, ki skrbi za usmerjanje, vodenje in motiviranje zaposlenih 

za doseganje uspešnosti in učinkovitosti organizacije ob zadovoljstvu zaposlenih in doseganju 

visoke kakovosti zaposlitve. 

Prispevek empiričnega dela naloge k znanosti sta opravljeni raziskava in analiza vplivov 

motivacijskih dejavnikov na kakovost zaposlitve. Ugotovili smo, da plača, obseg 
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usposabljanja in izobraževanja ter usklajevanje delovnega in zasebnega življenja nimajo 

statistično značilnega vpliva na kakovost zaposlitve, medtem ko so organizacijska klima, 

kultura organizacije in varnost zaposlitve pomembni dejavniki pojasnjevanja kakovosti 

zaposlitve. 

Zaradi gospodarske krize so se poostrile razmere tudi v gradbeni panogi. V Sloveniji smo v 

zadnjem obdobju spremljali propad številnih gradbenih gigantov, ki so s svojim poslovanjem 

delovali multiplikativno na gospodarstvo v Sloveniji. Kljub vidnemu okrevanju gospodarstva 

v drugih panogah se položaj gradbeništva se vedno slabša in bo okrevanje dolgotrajno. 

Gradbena podjetja se srečujejo s težavami, kot so pomanjkanje usposobljene delovne sile, 

nelikvidnost podjetij, finančna nedisciplina, špekulacije pri razpisih in neizprosna 

konkurenca. To so očitni znaki za ukrepanje vodstva, ki ima eno najpomembnejših vlog v 

organizaciji, pri tem gre za kompetentnost uvajanja sprememb, vodenja, obvladovanja 

motiviranja zaposlenih, zagotavljanja ustreznega delovnega okolja, prijetne delovne klime, 

kakovostne zaposlitve, skrbi za organiziranje delovne aktivnosti za doseganje učinkovitosti in 

uspešnosti organizacije.  

3.9 Predlogi za nadaljnje raziskovanje  

Na podlagi raziskave o proučevanju vpliva dejavnikov motivacije na kakovost zaposlitve 

strokovnih zaposlenih v izbrani organizaciji smo oblikovali naslednje predloge managementu 

za izboljšanje stanja: 

 poznavanje in vedenje zaposlenih ter kar jih spodbuja k delu in doseganju zastavljenih 

ciljev ima izredni pomen za management in drugo vodstvo. Ker sta zadovoljstvo 

zaposlenih in njihova motivacija pomembna dejavnika za uspešnost, učinkovitost 

organizacije in kakovost dela, predlagamo ponavljanje raziskav v prihodnosti za 

spremljanje in vzdrževanje stanja v tri- do petletnem obdobju; 

 za pridobivanje podatkov smo v raziskavi uporabili anketni vprašalnik, za prihodnje 

raziskave pa bi lahko lahko uporabili drugačna vprašanja oziroma vprašalnik in druge 

metode pridobivanja informacij, kot sta intervju in analiza dokumentov; 

 ugotovili smo, da ima kultura organizacije, v kateri se srečajo vrednote, stališča, 

prepričanja, interesi, lastnosti, vedenje zaposlenih, delovanje udeležencev za doseganja 

ciljev organizacije, značilen vpliv na kakovost zaposlitve. Menimo, da bi bilo smiselno 

raziskati vpliv organizacijske kulture na kakovost delovnega življenja;  

 raziskavo smo izvedli v Sloveniji, na Švedskem in v Albaniji. Smiselno jo je razširiti na 

vse preostale države, v katerih deluje obravnavana mednarodna korporacija; 

 v raziskavi smo ciljali na zaposlene v srednjem managementu. Raziskavo bi bilo dobro 

razširiti se na ostale zaposlene, ne samo strokovne, ampak tudi zaposlene v drugih enotah, 

pri čemer gre za zaposlene v vršnem managementu in zaposlene v nižjem managementu. 

Analiza naj se loči glede na skupino zaposlenih, saj menimo, da bodo motivacijski 
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dejavniki različni pri nestrokovnih zaposlenih. Podjetje naj se usmeri na dejavnike, ki so 

se izkazali med najpomembnejšimi za zaposlene, ti so odnosi na delovnem mestu, 

motivacija za delo, varnost zaposlitve, plača, možnost izobraževanja in razvoja, 

usklajevanje dela in prostega časa; 

 podobna raziskava proučevanja kakovosti dela v gradbenem sektorju še ni bila izvedena. 
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4 SKLEP  

V teoretičnem delu nalog smo proučili in analizirali domačo in tujo strokovno literaturo o 

managementu, temeljnih funkcijah managementa, nalogah in vlogah managerjev, vodenju in 

motiviranju zaposlenih, zadovoljstvu zaposlenih in kako ta vpliva na kakovost zaposlitve. 

Management opredeljujemo kot ustvarjalno reševanje problemov v okviru temeljnih 

managerskih funkcij, ki so načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje. Manager je 

odgovoren za zbiranje in širjenje informacij med zaposlene, skrbi za medosebne odnose ter 

sprejema odločitve v vsakodnevnih dejavnostih. 

Ena pomembnejših funkcij managerskega procesa je vodenje, ki se ukvarja z obvladovanjem 

in usmerjanjem zaposlenih k doseganju zastavljenih ciljev in smotrov organizacije. Vodja 

motivira svoje zaposlene in skrbi za zadovoljstvo na delovnem mestu. Da bi bil uspešen pri 

svojem delu, mora imeti jasno opredeljene cilje, izdelano strategijo za doseganje 

zastavljenega, usklajene cilje in smotre organizacije s cilji in potrebami zaposlenih, redno 

mora spremljati izvajanje in napredek, organizirati sestanke s timi ter jim nuditi podporo in 

biti zgled svojim podrejenim. Da bi vodja lahko oblikoval ustrezen motivacijski sistem, se 

mora seznaniti z vsebino delovnega mesta, ugotoviti, kaj posameznika motivira, kateri so cilji 

in interesi zaposlenih.  

Motivacija je notranja sila, ki nas usmerja k nekemu vedenju in hotenju. Motivirani zaposleni 

so zadovoljni zaposleni, radi opravljajo svoje delo, se dobro počutijo v delovnem okolju, kar 

za organizacijo pomeni visoko učinkovitost in produktivnost. Zadovoljni in motivirani 

zaposleni imajo visoko kakovost delovnega in osebnega življenja. Delovno okolje močno 

vpliva na splošno zadovoljstvo zaposlenih, saj tretjino svojega časa preživimo v službi. 

Posamezniki, ki menijo, da imajo visokokakovostno delovno življenje, so nedvomno bolj 

predani svojemu delu.  

V empiričnem delu naloge smo z anketnim vprašalnikom, ki je bil strokovnim zaposlenim v 

izbranem podjetju gradbene dejavnosti posredovan po interni pošti, opravili kvantitativno 

raziskavo, s katero smo ugotavljali pomembnost dejavnikov motivacije in ali imajo ti 

dejavniki statistično značilen vpliv na kakovost zaposlitve. V empiričnem delu smo uporabili 

kvantitativno raziskavo, z anketnim vprašalnikom zbrali potrebne podatke in odgovore 

analizirali ter tako ugotovili pomembnost dejavnikov motivacije na kakovost zaposlitve. 

Osnovna analiza je pokazala, da so pomembnejši motivatorji za delo odnosi na delovnem 

mestu in motivacija za delo. Kot najmanj učinkovite pa so zaposleni ocenili varnost pri delu 

in enakopravnost spolov. Zanimal nas je vpliv plače, obseg izobraževanja in usposabljanja, 

usklajevanje delovnega in zasebnega življenja ter dejavnikov motivacije na kakovost 

delovnega življenja. Ugotovili smo, da plača nima vpliva na kakovost zaposlitve, kar so 

izrazili že anketirani z uvrstitvijo socialnih dejavnikov pred finančnimi. Pomembni dejavnik 

motivacije so varnost zaposlitve, socialna varnost, odnosi v delovnem okolju, motivacija itd. 

Pri preverjanju vpliva obsega izobraževanja ter usklajevanja dela in prostega časa smo 
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spoznali, da nimajo statistično značilnega vpliva na kakovost zaposlitve, ob tem pa smo 

ugotovili statistično značilen in pozitiven vpliv na kakovost zaposlitve za motivacijska 

dejavnika, to sta kultura in klima organizacije ter varnost zaposlitve. Slovenci imamo najraje 

stalno in redno zaposlitev, ostajamo dolgo zvesti in pripadni eni organizaciji, zato rezultati 

analize niso presenetljivi. Kultura in klima organizacije morata biti skrbno načrtovani, da bi 

se zaposleni povezali, čutili pripadnost podjetju in se poistovetili z organizacijo. 

Tudi drugi raziskovalci (Kušar 2014; Bulič 2015; Hojnik 2016; Micev 2013; Kačič 2015; 

Taghipour in Dejban 2013) ugotavljajo, da so nova dognanja v nasprotju s številnimi 

teoretiki, ki zagovarjajo materialne dejavnike motivacije. Zadnje raziskave kažejo na večji 

vpliv nematerialnih dejavnikov, to so dobri odnosi na delovnem mestu, možnost 

napredovanja, varnost zaposlitve, zanimivo delo in izzivi na delovnem mestu, pohvale 

nadrejenega, delovni pogoji, ugled in status v družbi, uporaba znanj in veščin pri delu, 

avtonomnost, možnost soodločanja, nemotena komunikacija, transparentno vodenje itd. 

Podjetja, ki vzdržujejo visoko motivacijo, zagotavljajo zadovoljstvo zaposlenih, jim uspe 

obdržati znanje in kompetence v podjetju in privabljajo nove talente. Ludivine (2016) je v 

svoji študiji o motivaciji zaposlenih z vidikov dveh politik upravljanja, visoke prisotnosti 

managementa ter informacijske in komunikacijske tehnologije, pokazal na pozitiven vpliv 

obeh politik na osebnostno rast, nagrade in prisilo. Nekateri zaposleni so motivirani z lastnimi 

potrebami, interesi, željami ter osebnostno rastjo, druge pa motivirajo nagrade oziroma 

prisila. Zaposleni, ki so avtonomno motivirani, so tisti intelektualni kader, ki pomeni največjo 

vrednost za podjetje, zaposleni, ki so motivirani z nagradami in v podjetju ostajajo zaradi 

občutka obveznosti, pa bodo ob boljši ponudbi odšli. Avtor vodstveni ekipi priporoča za 

dobro motivacijsko okolje in kakovostno zaposlitev organiziranje dela v timu, spodbudno 

plačilo, izobraževanje in usposabljanje ter nemoteno komuniciranje med managementom in 

zaposlenimi. Ugotavljamo, da prispevajo socialni oziroma nematerialni dejavniki motivacije 

večji doprinos k motiviranju zaposlenih in pomenijo večjo dodano vrednost za podjetje. 

Khetavath (2015) je ugotovil, da na kakovost zaposlitve vplivajo delovni pogoji, zahtevnost 

nalog, organizacijski odnosi, vključevanje zaposlenih v odločanje, delovno zadovoljstvo in 

varnost zaposlitve. Največji vpliv na kakovost delovnega življenja se pokaže pri možnosti 

osebnostne rasti. 

Ugotovitve raziskave o vplivu motivatorjev na kakovost zaposlitve lahko povežemo z 

ugotovitvami sodobnih raziskovalcev, in sicer, da so ključni tudi socialni motivacijski 

dejavniki, ki jih zaposleni vedno bolj štejejo za pomembne. Motivirani zaposleni so 

zadovoljni zaposleni, ki menijo, da imajo kakovostno delovno življenje. V naši raziskavi se je 

pokazalo, da sta tudi kultura in klima organizacije ter varnost zaposlitve dejavnika, ki močno 

vplivata na kakovost zaposlitve. 
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PRILOGE  

Priloga 1 Vprašalnik o motivaciji zaposlenih in kakovosti dela  

 





Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK O MOTIVACIJI ZAPOSLENIH IN KAKOVOSTI DELA 

 

Pozdravljen (a)! 

 

Naše podjetje mi je kot študentki magistrskega programa na Fakulteti za management v 

Kopru odobrilo izvedbo raziskave, na kateri bo temeljilo moje magistrsko delo z naslovom 

Motivacija ustvarjalnih sodelavcev in kakovost dela v mednarodnem podjetju. 

Podatki, pridobljeni s pomočjo tega vprašalnika, bodo pripomogli preverjanju veljavnosti 

določenih teoretičnih predpostavk o motivaciji zaposlenih v praksi, zato Vas prosim, da 

navodila in vprašanja pozorno preberete ter iskreno odgovorite.  

Vprašalnik je popolnoma anonimen.  

 

Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaše sodelovanje. 

 

Amira Fajić 

1. Spol 

 ženski  moški 

2. Starost 

 do 21 let  od 21 do 30 let  od 31 do 40 let 

 od 41 do 50 let  51 in več. 

3. Opredelite število članov vašega gospodinjstva 

 en član gospodinjstva  dva člana gospodinjstva 

 z enim vzdrževanim otrokom  z dvema ali več otroki, 

 šest ali več članska družina. 

4. Opredelite tip vašega gospodinjstva: 

 Samsko gospodinjstvo (vdovel, študent), 

 Samsko gospodinjstvo z otroki, 

 Gospodinjstvo z dvema ali več odraslimi brez vzdrževanih otrok, 

 Gospodinjstvo z dvema ali več odraslimi z vzdrževanimi otroki.  

5. Zaposlen/a sem: 

 za nedoločen čas   za določen čas  drugo 

6. Stopnja izobrazbe: 

 srednja ali manj  višja šola  visoka strokovna šola 

 univerzitetna izobrazba  specializacija  magisterij 

 doktorat 

7. Skupna delovna doba: 

 do 2 leti  od 3 do 5 let 

 od 6 do 10 let  nad 11 let 
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8. Kako pomembni so za Vas spodaj našteti dejavniki, ki so povezani z vašim delom?  

(obkrožite oceno pomembnosti za vsak posamezni dejavnik: 1 = nepomemben, 2 = malo 

pomemben, 3 = srednje pomemben, 4 = pomemben, 5 = zelo pomemben) 

Varnost pri delu in enakopravnost spolov 1 2 3 4 5 

Plača 1 2 3 4 5 

Delovne ure in usklajevanje dela in prostega časa 1 2 3 4 5 

Varnost pri delu in enakopravnost spolov 1 2 3 4 5 

Socialni dialog 1 2 3 4 5 

Spretnost in usposabljanje  1 2 3 4 5 

Odnosi na delovnem mestu in motivacija za delo 1 2 3 4 5 

9. V kolikšni meri vas spodaj našteti dejavniki motivirajo pri vašem delu?  

(obkrožite oceno pomembnosti za vsak posamezni dejavnik: 1 = ne motivira, 2 = malo me 

motivira, 3 = srednje me motivira, 4 = dobro me motivira, 5 = zelo dobro me motivira) 

Izziv na delovnem mestu 1 2 3 4 5 

Ustrezen obseg odgovornosti 1 2 3 4 5 

Fleksibilnost pri opravljanju dela 1 2 3 4 5 

Stabilnost delovnega okolja  1 2 3 4 5 

Varnost zaposlitve (določen, nedoločen čas) 1 2 3 4 5 

Spoštovanje sodelavcev  1 2 3 4 5 

Spodbujajoči nadrejeni  1 2 3 4 5 

Navdušujoča vsebina delovnega mesta  1 2 3 4 5 

Možnost napredovanja  1 2 3 4 5 

Kultura organizacije  1 2 3 4 5 

Lokacija organizacije  1 2 3 4 5 

Skupnost organizacije  1 2 3 4 5 

Priznanje in pohvala nadrejenega  1 2 3 4 5 

Razporeditev delovnega časa 1 2 3 4 5 

Ugled in status, ki ga nudi položaj v podjetju 1 2 3 4 5 

Plača  1 2 3 4 5 

Plačana odsotnost zaradi študija 1 2 3 4 5 

Bonusi in nagrade  1 2 3 4 5 

Provizije in delnice  1 2 3 4 5 

Pokojninski steber  1 2 3 4 5 

Zavarovanja  1 2 3 4 5 

Službeni avtomobil (uporaba v zasebne namene) 1 2 3 4 5 

Službeni telefon (uporaba v zasebne namene)  1 2 3 4 5 

Službeni računalnik (uporaba v zasebne namene)  1 2 3 4 5 

Ugodnosti pri najemanju posojil  1 2 3 4 5 

Najem počitniške hiške 1 2 3 4 5 

Popusti za zaposlene 1 2 3 4 5 

športne aktivnosti  1 2 3 4 5 

Team building (potovanja)      
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10. Ali ste zadovoljni z višino svoje plače glede na delo, ki ga opravljate? 

(obkrožite oceno stopnjo zadovoljstva : 1 = nezadovoljen, 2 = malo zadovoljen, 3 = srednje 

zadovoljen, 4 = zadovoljen, 5 = zelo zadovoljen) 

1 2 3 4 5 

11. Pripravljen/a bi bil/a povečati svoj napor pri delu – dodatno delo,naloga ali odgovornost, če 

bi mi to zagotovilo dodatno denarno nagrado najmanj v višini: (obkrožite) 

 Pripravljen/a sem povečati svoj trud brez zagotovljene denarne nagrade, 

 5 % moje osnovne plače, 

 10 % moje osnovne plače, 

 15 % moje osnovne plače, 

 Več kot 15 % moje osnovne plače, 

 Nisem pripravljen/a povečati napora za denarno nagrado. 

12. Koliko ur mesečno porabite za usposabljanje in izobraževanje? (obkrožite) 

 Manj kot 10 ur   Od 10 do 20 ur mesečno 

 Od 20 do 30 ur mesečno  Več kot 30 mesečno 

13. Ali menite, da podjetje nudi dovolj možnosti za izobraževanje in usposabljanje? (obkrožite) 

 Da  Ne 

14. Koliko ur tedensko šteje vas delavnik? (obkrožite) 

 40 ur tedensko  Od 40–50 ur tedensko  Več kot 50 ur tedensko  

15. V kolikšni meri ste zadovoljni z možnostjo usklajevanja vašega delovnega življenja z vašim 

zasebnim življenjem?  

(obkrožite oceno stopnjo zadovoljstva : 1 = nezadovoljen, 2 = malo zadovoljen, 3 = srednje 

zadovoljen, 4 = zadovoljen, 5 = zelo zadovoljen) 

Za svojo družino in sebe imam dovolj časa 1 2 3 4 5 

Družini se posvečam v zadostni meri 1 2 3 4 5 

Zaradi delovnih obveznosti imam premalo časa za družino 1 2 3 4 5 

Delo popolnoma okupira moje zasebno življenje 1 2 3 4 5 

 

Hvala za sodelovanje 


