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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi smo raziskali, kako zelo pomembna sta zadovoljstvo in 

motivacija zaposlenih na delovnem mestu. Oba dejavnika imata velik vpliv na delovno silo in 

uspešnost organizacije. Na primeru izbrane organizacije smo raziskali, kakšno je zadovoljstvo 

na delovnem mestu in kateri motivacijski dejavniki imajo največji pozitivni učinek na 

zaposlene ter v kakšni meri so izpolnjeni na delovnem mestu.  

Ključne besede: management, podjetje, zadovoljstvo, motivacija, zaposleni. 

 

SUMMARY 

In this final paper we have analysed the importance of satisfied and motivated employees. 

Both satisfaction and motivation have a great influence on the labour force and the 

organisation’s success. We have researched the degree of employee satisfaction in the 

analysed organisation, observed which motivational factors have the most positive influence 

on personnel and evaluated to what extent they are implemented in the working environment.  

Keywords: management, enterprise, satisfaction, motivation, employees. 
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1 UVOD 

Uspešna podjetja so tista, kjer imajo zaposleni nenehno željo po uspehu in napredovanju. 

Samo vodja, ki se resnično zaveda vrednosti svojih sodelavcev, lahko ustvari ozračje, v 

katerem je možna izjemna delovna uspešnost. 

Zaposleni so pri delu in na delovnem mestu učinkoviti in uspešni če, so zadovoljni. To je 

dejstvo, ki pa se ga v praksi še vedno premalo zavedamo. Vse preveč je primerov, ko 

organizacije z dobrim namenom uvajajo številne in kompleksne tehnike za večjo uspešnost, 

ob tem pa žal pozabljajo na ukrepe za povečanje zadovoljstva zaposlenih. 

Motivirani ljudje vložijo več prispevka v podjetje. Sposobni so ustvarjalnega  in inovativnega 

razmišljanja ter s tem doseganja ciljev podjetja. Motiviranost zaposlenih vpliva na 

zadovoljstvo posameznikov v podjetju ter v širšem smislu na razvoj in uspešnost podjetja. 

Take ljudi je potrebno pripraviti, da cilji podjetja postanejo tudi njihovi cilji. Velik pomen ima 

pri tem vsem prav vodja, ki se mora zavedati vrednost svojih zaposlenih (Brajša 1996, 21). 

1.1 Obravnavani problem in teoretično izhodišče 

Zadovoljstvo je za vsakega posameznika največ, kar si lahko želi pri delu in na delovnem 

mestu, ter ključni predpogoj za to, kar lahko sploh doseže. Le zadovoljni zaposleni so namreč 

pri delu učinkoviti in uspešni, zato je tudi vsaka organizacija lahko resnično učinkovita in 

uspešna le, če je v njej velika večina zaposlenih zadovoljnih (Mihalič 2008). 

Pojem motivacija pogosto razumemo kot nekaj skrivnostnega in hkrati koristnega, podobnega 

čarovnemu prahu, ki ga potresemo po ljudeh, da nenadoma pridobijo moč in postanejo 

pripravljeni za ustvarjalno delo (Keenan 1996, 5). V resnici pa je motivacija nenavadno 

preprost pojem, saj zadeva vprašanja, kako ravnati z ljudmi in kako doseči, da bi bili sami 

zadovoljni s svojim delom. Vendar pa tisto, kar moramo storiti, da pri zaposlenih spodbudimo 

in ohranjamo motiviranost, ni tako preprosto. Ljudje delamo zato, da bi si pridobili sredstva 

za življenje, sredstva, s katerimi bi zadovoljili svoje potrebe. Vendar pa sredstev za 

zadovoljitev potreb ne pridobivamo samo z delom, to je s pridobivanjem in prilagajanjem 

naravnih stvari, temveč tudi drugače, na primer z igranjem ali pogovarjanjem, pa tudi z 

negativnimi odnosi do drugih ljudi, zato splošneje pravimo, da delujemo (Lipičnik 1998, 

155). 

Motivacija je temeljni dejavnik uspešnosti posameznika in je poleg znanja, obvladovanja 

potrebnih veščin ter ustreznih pogojev za delo eden od najbolj pomembnih dejavnikov, ki 

pripomorejo k učinkovitemu delovnemu procesu in uspešnosti dela posameznika in delovnih 

skupin. Motivacije ne smemo zamenjati z zadovoljstvom. Zadovoljstvo je praviloma 

posledica različnih zadovoljenih potreb, lahko je tudi pogojeno za motivacijo. Stopnja 

zadovoljstva z različnimi dejavniki nam pomaga, da posredno ocenjujemo stopnjo motivacije. 
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Torej motivacija ni zadovoljstvo, je pa hotenje, da nekaj naredimo. Motivacija je notranja sila, 

ki pripravi človeka k določeni dejavnosti in mu omogoča, da pri tej dejavnosti vztraja in jo 

dokonča. Je naravna gonilna sila, ki usmerja človekovo vedenje in ravnanje, ki spodbudi 

uporabo vseh znanj, sposobnosti in izkušenj za doseganje želenega cilja. Motiviranost 

zaposlenih za delo lahko zaznamo posledično, in sicer (Vukasović-Žontar 2005, 35): 

»Motivirani delavci delajo hitreje, delajo manj napak pri delu, imajo pravilen odnos do strank, 

skrbneje ravnajo z viri in sredstvi podjetja, manj so odsotni z dela.« 

1.2 Namen in cilj 

Namen zaključne projektne naloge je temeljito preučiti literaturo s področja zadovoljstva in 

motiviranja zaposlenih v organizaciji. Na primeru izbranega podjetja želimo prikazati, da so 

le zadovoljni zaposleni lahko učinkoviti in uspešni ter s tem posledično tudi organizacija.  

Raziskali smo, kakšno vlogo ima zadovoljstvo v izbrani organizaciji in kateri motivacijski 

dejavniki imajo največ vpliva na zaposlene. Raziskali smo tudi, kaj vodje motivira in kakšen 

vpliv imajo na zaposlene. Ker gre za mlado podjetje, nas je zanimalo, kaj so vodje do sedaj že 

storili in katere možnosti še imajo, da bodo zaposleni v organizaciji zadovoljni in motivirani. 

Raziskali smo ali sedanje stanje zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih v organizaciji, kaj 

zaposlene najbolj motivira za učinkovito delo, ter poskušali najti izboljšave, da bo 

organizacija dosegla in ohranjala najvišjo raven zadovoljstva in motivacije zaposlenih. 

Cilj naloge je razviti predloge, kako doseči večje zadovoljstvo in motiviranost sodelavcev v 

izbrani organizaciji. 

1.3 Uporabljena metodologija raziskovanja 

V zaključni projektni nalogi smo uporabili naslednje metode raziskovanja:  

− Metoda opisovanja dejstev, pojavov in procesov, posnetka stanja. 

− Metoda zbiranja in analize podatkov (strokovne literature) ter ostalih sekundarnih virov. 

− Metoda kompilacije: povzemanje stališč, spoznanj, opazovanj in sklepov drugih avtorjev 

ter lastnih ugotovitev in spoznanj. 

− Metoda študije primera, preučevanje poslovne dokumentacije izbranega podjetja, metoda 

anketiranja ter analizo zbranih podatkov. 

− Metoda sinteze spoznanj. 

V teoretičnem delu smo se poslužili preučevanja javno dostopne strokovne literature in 

virov(knjige, učbeniki domačih in tujih avtorjev). Raziskali in predstavili smo različne pojme 

in pojave, povezane s tematiko te naloge. 
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V empiričnem delu naloge smo dali poseben poudarek na analizo zadovoljstva in 

motiviranosti zaposlenih v šoli vožnje. Izvedli smo anketo med zaposlenimi, s katero smo 

raziskali zadovoljstvo in motiviranost sodelavcev v delovnem okolju ter kateri motivacijski 

dejavnik ima na zaposlene največji pozitivni učinek. Anketirali smo vse zaposlene, in sicer 

vseh 9 sodelavcev. Rezultate smo predstavili s pomočjo osnovne deskriptivne statistike in s 

sintezo spoznanj povzeli ugotovitve. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Izhajali smo iz naslednjih predpostavk: 

S sistematično raziskavo o zadovoljstvu in motivaciji zaposlenih lahko zasnujemo predloge 

izboljšav, ki bodo pripomogli k boljšemu poslovanju organizacije. 

Predpostavljamo, da ima management izbranega podjetja interes spremeniti način motiviranja 

zaposlenih in doseči najboljši možni učinek na zaposlene. 

Omejitve zaključne projektne naloge so: 

− Zaupnost podatkov o podjetju POB, d.o.o.  

− V empiričnem delu naloge smo izvedli mnenjsko anketo. Omejitev je majhno število 

anketirancev vključenih v raziskavo. 

− Poslovnih skrivnosti nismo objavljali. 

− Omejena sposobnost enega raziskovalca v času izdelave te raziskave februar–junij 2015 
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2 OPREDELITEV ZADOVOLJSTVA 

V tem poglavju predstavljamo, kakšno vlogo in pomen ima zadovoljstvo na zaposlene. 

Organizacije so uspešne takrat, kadar so zaposleni v njej zadovoljni. Poleg tega so 

predstavljeni tudi koncepti in procesi upravljanja zadovoljstva. 

2.1 Vloga in pomen zadovoljstva zaposlenih 

Organizacija je močna le toliko, kolikor je močen človeški kapital v njej, človeški kapital pa 

bodo hitreje in intenzivneje generirali tisti posamezniki, ki so zadovoljni. To vpliva na 

krepitev celotnega intelektualnega kapitala organizacije, na večjo produktivnost, nadalje na 

krepitev finančnega kapitala organizacije in tako naprej. Stopnja zadovoljstva je 

najpomembnejši dejavnik pri delu, potrjuje podatek, da je danes najpogostejši vzrok, tako za 

slabo in neustrezno opravljanje del in nalog kot za odhod zaposlenih iz organizacije, ravno 

nezadovoljstvo posameznika (Mihalič 2008, 4). 

Zadovoljstvo zaposlenih lahko definiramo kot izrazito pozitivno emocionalno stanje 

posameznika, ki je rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja 

delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in delovnega 

mesta.  Na zadovoljstvo posameznika vplivajo različni dejavniki. Ti so vezani na sodelavce, 

fizične pogoje dela, možnosti strokovnega in osebnega razvoja, delovno okolje, nadrejene, 

plačo, načine dela in podobno. Ključno vprašanje pa je, kateri so dejansko tisti 

najpomembnejši predpogoji v praksi za zadovoljstvo zaposlenih. Po rezultatih najobsežnejše 

mednarodne raziskave na tem področju, so ti elementi zlasti definiranje pričakovanj in jasno 

predstavljanje ciljev, spodbujanje sposobnosti, izpostavljanje dosežkov pri delu in 

spodbujanje samoiniciativnosti, prispevanje k razvoju organizacije preko osebnega razvoja, 

razvijanje solidarnosti in prijateljstva v medosebnih poslovnih odnosih, spodbujanje zdrave 

konkurenčnosti med zaposlenimi ter motiviranje (Mihalič 2008, 5). 

Zadovoljstvo je izraz, ki opisuje pozitivno naravnanost glede zaposlitve in je rezultat 

ocenjevanja več lastnosti delovnega mesta. Zaposleni z visoko stopnjo zadovoljstva pri delu 

imajo pozitivna mnenja glede svojega dela. Nezadovoljni zaposleni pa imajo negativne 

občutke. Ko se govori o odnosu zaposlenih, se govori tudi o zadovoljstvu le teh. Pojma odnos 

zaposlenih in zadovoljstvo zaposlenih se pogosto uporabljata kot sopomenki (Robbins in 

Judge 2009, 113). 

2.2 Zadovoljni zaposleni v uspešni organizaciji 

Zgodba vsake uspešne organizacije se je vedno začela in nadaljevala z zadovoljnimi 

zaposlenimi. Posamezniki dosegajo uspešnost in učinkovitost, če so ljudje v organizaciji 

zadovoljni. Organizacija je tako uspešna in učinkovita le, če so uspešni in učinkoviti 
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zaposleni. Za uspešno organizacijo so torej predpogoj zadovoljni zaposleni, medtem ko pa 

zaposleni niso samodejno zadovoljni zgolj zaradi tega, ker delajo v neki uspešni organizaciji. 

To se v praksi pokaže, ko so posamezniki zaradi uspešnosti podjetja lahko ponosni na to, da 

delajo v taki organizaciji, lahko jim je celo v čast delati v njej, vendar bodo lahko tako 

organizacijo kljub temu hitro zapustili, če bodo v njej nezadovoljni. Res pa je, da imata 

zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost organizacije v integraciji sinergičen učinek (Mihalič 

2008, 10). 

2.3 Koncept in proces upravljanja zadovoljstva 

Vsak manager, vsak vodja, delodajalec oz. vsaka organizacija mora biti vključen v koncept 

managementa zadovoljstva zaposlenih. Koncept oz. proces upravljanja zadovoljstva 

zaposlenih se mora obvezno izvajati, saj je nedopustno, če organizacija za to ne skrbi.  

Zadovoljni zaposleni so namreč temelj uspeha. Pojavljajo se tudi primeri, kjer vodje jasno 

povedo svojim zaposlenim, da jim ni mar,ali so pri delu zadovoljni ali ne. Takšni vodje se ne 

zavedajo, da delajo škodo tako sebi kot zaposlenim in s tem tudi celotni organizaciji. Logika 

upravljanja zadovoljstva je najenostavnejša izmed vseh poslovnih pristopov. Lahko skrbimo 

za zadovoljstvo ljudi, da so lahko uspešni ali pa ne in smo že v naprej obsojeni na propad oz. 

neuspeh.  Koncept za management zadovoljstva se lahko izvaja na več načinov. Lahko se 

izvaja kot projekt, ki je sestavljen iz več stopenj, in sicer iz merjenja obstoječega 

zadovoljstva, ki  mu sledi natančno uvajanje ukrepov za povečanje stopnje zadovoljstva,  nato 

pa podrobno analiziranje individualnih dejavnikov zadovoljstva in njihovega uvajanja na 

vsakemu posameznemu zaposlenemu. (Mihalič 2008, 12). 

Koncept managementa zadovoljstva lahko izvajamo tudi manj načrtno. Tu gre za postopno 

uvajanje elementov zadovoljstva v vsakdanjo prakso in se ni potrebno držati določenega 

zaporedja pri uvajanju. Ne glede na to, kateri koncept bomo izbrali, bodo rezultati zelo dobri. 

Da bodo učinki še večji, je potrebno o tem obvestiti zaposlene in jim ta koncept predstaviti. 

Zelo pomembno je, da se zaposleni z uvedbo pristopov strinjajo, kar v praksi ni bil nikoli 

problem. Zanimivo je, da se že s tem, ko vodstvo izrazi željo za uvedbo sistema povečanja 

zadovoljstva, takoj poveča tudi stopnja zadovoljstva. Skokovito pa se poveča stopnja 

zadovoljstva, ko vodstvo dejansko začne te ukrepe izvajati (Mihalič 2008, 13). 
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3 ZADOVOLJSTVO IN MOTIVACIJA 

V tem poglavju predstavljamo, kaj sta zadovoljstvo in motivacija. V strokovni literaturi 

najdemo najrazličnejše opredelitve pojmov o zadovoljstvu in motivaciji, zato smo predstavili 

različne definicije obeh. Predstavljamo tudi vrste motivov ter motivacijske dejavnike. 

3.1 Opredelitev zadovoljstva in motivacije pri delu 

Zadovoljstvo pomeni zadovoljevanje potreb in izpolnjevanje svojih pričakovanj pri 

uresničevanju osebnih in skupnih ciljev in se definira kot želeno ali pozitivno čustveno 

delovanje. Zadovoljstvo zaposlenih lahko opredelimo kot pozitiven občutek, ki preveva 

posameznika, zaradi katerega se z veseljem odpravi na delo, se rad vrača med sodelavce, se 

dobro počuti na delovnem mestu ter se veseli novih delovnih izzivov. Pri vsem tem gre 

predvsem za to, da že sama misel na delo in delovno mesto pri posamezniku sprožijo prijetne 

občutke, lepe spomine na pretekle dogodke pri delu in povzročajo optimistični pogled na 

karierno prihodnost. Na zadovoljstvo posameznika vpliva več dejavnikov, ki se nanašajo 

predvsem na sodelavce, delovne pogoje, nadrejene, plačo, možnosti napredovanja in podobno 

(Mihalič 2008, 4). 

V strokovni literaturi najdemo najrazličnejše opredelitve pojma zadovoljstva zaposlenih. 

Musek in Lešnik trdita, da lahko zadovoljstvo zaposlenega pričakujemo v treh primerih: če 

čuti, da lahko pri delu uresničuje tisto, kar si želi, če čuti, da mu delo ponuja tisto, kar naj bi 

mu ponujalo in če je na sploh zadovoljen z življenjem in del svojega zadovoljstva pripisuje  

delu (Pišek 2007, 19). 

George in Jones (1996, 70) pojmujeta zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu kot skupek 

prepričanj in občutij, ki jih imajo zaposleni o njihovi trenutni zaposlitvi. Samo zadovoljstvo 

pa naj bi nihalo glede osebnega prepričanja o delu, glede na mnenje sodelavcev in nadrejenih 

in glede na delavčevo plačo. 

Zadovoljstvo pri delu je posledica pozitivnih občutenj pri delu, medtem ko je nezadovoljstvo 

pri delu posledica negativnih in nenaklonjenih občutenj pri delu (Armstrong 1991, 164). 

Kaj je motivacija? S tem pojmom se še danes ukvarja veliko avtorjev, zato obstaja veliko 

različnih opredelitev motivacije. 

Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k željnim ciljem s pomočjo njegovih motivov 

(Uhan 2000, 11). 

Motivacija označuje prizadevanje posameznika, da se izkaže z visoko stopnjo napora za 

doseganje določenega cilja, ob istočasnem zadovoljevanju nekih individualnih potreb (Vila 

Kovač 1997, 93). 
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Skupna točka vseh definicij je, da motivacija vpliva na vedenje posameznika, ga usmerja, da 

deluje v želeni smeri, zato motivacijo lahko označimo tudi kot strategijo managementa. 

3.2 Vrste motivov 

Motiv je vzrok, nekakšen zaznan občutek, impulzivno stanje v smeri akcije. Pri zaposlenih so 

to lahko občutki potreb po materialnih dobrinah, npr. po plači, nagradi, napredovanju  ali 

nematerialne dobrine, npr. vpliv, moč, avtoriteta, slava itd. Motivi so torej tisti, ki vplivajo na 

človekovo obnašanje in določajo cilje. 

Poznamo več vrst motivov, in sicer (Lipičnik 1998, 158): 

1. Glede na NASTANEK ločimo motive na podedovane in pridobljene. Podedovani so 

motivi, ki jih človek prinese s seboj na svet, pridobljeni pa so tisti, ki si jih pridobi v 

življenju. 

2. Glede na VLOGO, ki jih imajo motivi v človekovem življenju, ločimo primarne in 

sekundarne motive. Primarni motivi so tisti, ki omogočajo človeku, da preživi (biološki 

ali socialni). Sekundarni pa so tisti, ki človeku povzročajo zadovoljstvo, če so 

zadovoljeni, ne ogrožajo pa njegovega življenja, če niso zadovoljeni (interesi, stališča, 

navade). 

3. Glede na PODROČJE ločimo biološke motive, ki se nanašajo na telesne potrebe  in 

socialne motive, ki se nanašajo na odnos do drugih. 

4. Glede na RAZŠIRJENOST MED LJUDMI ločimo univerzalne, regionalne in 

individualne motive. Univerzalni motivi so tisti, ki se pojavljajo pri vseh ljudeh. 

Regionalni motivi so tisti motivi, ki se pojavljajo le na določenih področjih. Individualni 

motivi pa se pojavljajo samo pri posameznikih. 

5. Pomembna je tudi delitev motivov na LATENTNE (spece) in MANIFESTNE (vidne). 

Manifestni motivi so tisti motivi, ki so dostopni raziskovanju in katerih se zavedamo. Ti 

motivi se ujemamo z vrednostnim sistemom družbe, kateri čutimo pripadnost. Latentni 

motivi pa so tisti, ki se jih posameznik ne zaveda ali pa jih kljub zavedanju noče priznati, 

ker jih družba ne sprejema (Mumel 1999, 106). 

Torej obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na nas, nas privlačijo in usmerjajo. Pri vsaki 

osebi je prisoten motivacijski pluralizem, kajti v dani situaciji na posameznika deluje več 

motivov hkrati. Med temi motivi pa obstajajo določeni hierarhični odnosi, kjer enemu motivu 

pripisujemo večji pomen kot drugemu (Kranjc 1982, 21). 

3.3 Motivacijski dejavniki 

Zaposlene lahko motiviramo na več načinov. Tudi če organizacija nima denarnih sredstev za 

motiviranje zaposlenih, ima na voljo še veliko dodatnih in učinkovitih načinov motiviranja. 

Motiviranje sodelavcev je izredno pomembno in zato mora biti izvajanje motiviranja ena 
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izmed glavnih nalog vodje (Mihalič 2010, 10). Vsaka organizacija skuša z motivacijskimi 

dejavniki vplivati na zaposlene, ker želijo s tem dosegati čim boljše cilje podjetja, hkrati pa 

posamezniku zagotoviti zadovoljevanje lastnih potreb (Lipičnik 1996, 159) 

3.3.1 Denarne nagrade 

Denarne nagrade so zelo pomembno sredstvo motiviranja zaposlenih, vendar imajo največji 

učinek ob sočasni uporabi z nedenarnimi nagradami. Kombinirana nagrada je pri zaposlenih 

najbolj zaželena. Priporočljivo je, da denarne nagrade povežemo z uspešnostjo in 

učinkovitostjo tako posameznika kot tudi njegove skupine ali tima. Denarne nagrade so 

največkrat vezane pri  ustvarjanju dodane vrednosti (na primer v obliki dobička, novih 

kupcev, inovacij, nove stranke). Izkušnje kažejo, da ima denarna nagrada večji učinek, vendar 

je motivacija zaposlenega krajša (Mihalič 2010, 14). 

3.3.2 Strokovno usposabljanje in izobraževanje 

Izboljšanje izobrazbe in povečanje usposobljenosti zaposlenih sta med najpomembnejšimi 

nalogami kadrovske politike v organizaciji, saj spadata med ključne dejavnike konkurenčnosti 

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

mest. Zaposleni se lahko na usposabljanje prijavijo sami ali pa jih prijavi vodja. Naložba v 

izobraževanje je optimalna le ob zagotavljanju medsebojne izmenjave znanja. Za to pa je 

potrebna: komunikacija, spodbujanje povratnih informacij, zaupanje, spodbujanje timskega 

dela (Zupan 1999, 55). 

3.3.3 Hvaljenje in spodbujanje 

Hvaljenje, spodbujanje in navduševanje zaposlenih predstavljajo zlata pravila motiviranja 

zaposlenih, brez katerega ni uspešnega vodenja. Velja pravilo, da je potrebno spodbujati in 

hvaliti vse zaposlene. Dejstvo je, da si vsak zaposleni želi pohvale s strani vodje za dobro 

opravljeno delo. Tudi tiste zaposlene, pri katerih se izkazuje nižja stopnja kvalitete dela je 

potrebno pohvaliti ob vsakokratnem dosežku, saj se jih ravno na ta način motivira in spodbudi 

k večjemu uspehu in boljšim rezultatom (Mihalič 2010, 40). 

3.3.4 Zaupanje in podpora zaposlenim 

Vodja mora svojim zaposlenim zaupati in jih podpirati, saj jih bo s tem tudi motiviral. Če 

zaposleni čuti, da mu nekdo stoji ob strani, ga podpira in mu pomaga, ima večjo samozavest, 

moč in motivacijo. Vodja, ki ne podpira svojih zaposlenih in ki jim ne zaupa, si ustvarja zgolj 

nasprotnike (Mihalič 2010, 39). 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA POB, D.O.O. 

Podjetje POB, prevoz oseb in blaga, d.o.o. je začelo poslovati konec leta 2008. Glavni 

dejavnosti sta bili prevoz oseb in blaga ter izposoja avtomobilov in kombijev. Podjetje je že 

od samega začetka imelo pestro ponudbo osebnih avtomobilov, kombijev, avtobusov in 

tovornih vozil za transport blaga. Prevozniške storitve so opravljali po celotni Sloveniji, 

sosednji Hrvaški in Italiji. V zadnjem četrtletju leta 2011 pa so ustanovili šolo vožnje, ki je 

postala njihova glavna dejavnost. 

4.1 Šola vožnje POB, d.o.o 

Izbrano podjetje oz. šola vožnje je mlado podjetje iz Nove Gorice, ki je začelo poslovati na 

področju usposabljanja kandidatov voznikov v zadnjem četrtletju leta 2011. Poslanstvo 

podjetja je navaditi voznike na varno in strpno vožnjo ter jim v času šolanja pokazati, da je 

varna vožnja in poznavanje prometnih predpisov izrednega pomena za življenje na cesti. Cilji 

podjetja so pridobiti in nato tudi ohraniti dobre odnose z odjemalci njihovih storitev, jim 

ponuditi najboljšo in kvalitetno izbiro pri procesu usposabljanja za voznike motornih vozil, 

dosegati dobiček, poslovati s čim manjšimi stroški ter z uspešnim sodelovanjem voditi šolo 

vožnje do končnih ciljev (POB 2013a). 

 
Slika 1: Šola vožnje POB, d.o.o. 

Vir: POB 2013a. 

V šoli vožnje, ki je bila vključena v raziskavo, so poleg strokovnega vodje, zaposleni dva 

predavatelja in šest učiteljev vožnje za različne kategorije. Podjetje ima tudi štiri zunanje 

sodelavce; nekateri izmed njih delujejo na tem področju že vrsto let, nekateri pa so se s to 

dejavnostjo začeli ukvarjati pred kratkim. Podjetje že od samega začetka skrbi, da je celotni 

kader primerno izobražen in usposobljen ter da je njihovo znanje redno posodobljeno s 

spreminjajočo se zakonodajo (POB 2013a). 
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4.2 Dejavnost avtošole 

Celotna dejavnost avtošole je razdeljena na dva dela in sicer: 

− teoretično poučevanje bodočih voznikov motornih vozil, 

− praktično poučevanje bodočih voznikov motornih vozil. 

Teoretično poučevanje bodočih voznikov motornih vozil poteka v vseh treh poslovalnicah 

avtošole: v Novi Gorici, Tolminu in Ajdovščini. Predavatelja CPP poskušata kandidate čim 

bolj natančno in podrobno seznaniti s pravili, ki veljajo v cestnem prometu. Poučevanje 

obsega 20 šolskih ur, izvajajo ga vsak mesec na vseh treh lokacijah. Teoretično poučevanje je 

pogoj za nadaljnjo praktično poučevanje. 

Praktično poučevanje bodočih voznikov pa poteka na terenu, in sicer na območjih poslovalnic 

(Nova Gorica, Ajdovščina, Tolmin). 

Avto šola organizira tudi varno vožnjo, ki se je mora voznik začetnik obvezno udeležit. 

Voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik 

motornega vozila v obdobju dveh let od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo 

motornih vozil (Center varne vožnje AMZS 2011). Varna vožnja je sestavljena iz teoretičnega 

dela in praktičnega dela. Teoretični del poteka kot skupna delavnica, kjer voznike seznanijo o 

tehnikah zaviranja v sili, možnih reakcijah vozila pri vožnji skozi ovinek, tehničnih osnov in 

delovanja fizikalnih zakonitostih vožnje ter predstavitev pravilnega upravljanja vozil in 

varnostnih naprav v vozilu. Na skupinski delavnici o varnosti cestnega prometa in 

psihosocialnih odnosih  med udeleženci cestnega prometa se voznik začetnik seznani tudi z 

razlogi in posledicami nesreč ter s tveganji pri vožnji (POB 2013b). 

Praktični del programa obsega več praktičnih vaj z vozili avtošole (po želji tudi z vozili 

udeležencev), udeleženci so preko radijske postaje v stalni zvezi z inštruktorjem. Inštruktor 

vsako vajo razloži in tudi pokaže, nato mu udeleženci sledijo, medtem ko jih inštruktor 

spremlja in sproti daje navodila. Po vsaki izvedbi se udeleženec in inštruktor pogovorita o 

pridobljenih spoznanjih in izkušnjah. Programa dodatnega usposabljanja se mora voznik 

začetnik udeležiti najmanj po 4 mesecih in najkasneje v roku 2 let od izdaje vozniškega 

dovoljenja (4. točka, 39. člen Zakon o voznikih). Vozniško dovoljenje se vozniku začetniku 

podaljša, ko opravi program ustreznega usposabljanja voznikov začetnikov (3. točka, 53. člen 

Zakon o voznikih) (POB 2013b). 

Avtošola poskrbi za avtobusni prevoz do poligona v Logatcu. 

V Šoli vožnje POB d.o.o. nudijo svojim kandidatom teoretično in praktično usposabljanje za: 

− voznika kolesa z motorjem »A« kategorije, 

− voznika motornega vozila »B«  kategorije, 

− voznika tovornega vozila »C« kategorije, 
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− voznika motornega vozla »D« kategorije. 

Kljub temu da se varnost avtomobilov iz dneva v dan izboljšuje, je naša pravilna reakcija v 

prepoznavanju, preprečevanju in obvladovanju kritične vozne situacije lahko ključna, da 

ostanemo med vožnjo nepoškodovani tako mi kot tudi naše vozilo. 

Vsakega udeleženca je potrebno opozoriti, da so zaznavanje tveganja, predvidevanje in 

pravilna presoja bistvenega pomena pri varni vožnji. Če glava voznika spremlja promet daleč 

naprej pred sabo, ima veliko več možnosti, da opazi vse stvari, ki so nevarne zanj in za druge 

udeležence v cestnem prometu. Opazovanje in predvidevanje sta zato bistvena za preprečitev 

prometne nesreče. 

4.3 Redno obnavljanje znanja in dopolnjevanje znanja kadrov v avtošoli 

Varnost cestnega prometa je ena temeljnih kakovosti prometnega sistema. Zagotavljanje večje 

varnosti v cestnem prometu pa je možno le s stalnim spodbujanjem udeležencev v prometu k 

odgovornejšemu vedenju, spoštovanju predpisov in oblikovanju zavesti o pomenu prometne 

varnosti ter z zagotavljanjem varnejših vozil in sodobne cestne infrastrukture. 

V sistemu je varnost prometa odvisna od odgovornega ravnanja posameznika voznika, 

vzgojno izobraževalnih institucij oz. avtošol, preventivnih organizacij, medijev, represivnih in 

pravosodnih organov, civilne družbe, gospodarskih družb, vodstev samoupravnih lokalnih 

skupnosti in državnih organov. Vsak izmed teh subjektov ima svoj del odgovornosti za večjo 

varnost in lahko na različne načine prispeva k njeni uresničitvi. 

Spreminjanje in dopolnjevanje predpisov v cestnem prometu nas nenehno silita v 

izpopolnjevanje in obnavljanje znanja na področju cestnega prometa. Pri tem procesu pa je 

ključnega pomena, da so izobraževalci – tako učitelji vožnje kot učitelji cestno prometnih 

predpisov – ažurno obveščeni o vseh novostih ter ustrezno izobraženi za nadaljnji prenos 

znanja na nove voznike v avtošolah. Permanentno izobraževanje za učitelja vožnje zajema 

obnavljanja in dopolnjevanja znanja na področju vzgoje kandidatov za voznike motornih 

vozil, osvojitev sodobnih metod poučevanja in stalno seznanjanje s strokovnimi in 

zakonskimi novostmi. 

Program rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja obsega (Zakon o voznikih (ZVoz), 

Uradni list RS, št. 109/2010): 

− predpise o varnosti cestnega prometa z načeli varne vožnje in nevarnosti, ki nastanejo 

zaradi dejanj v prometu, ki niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi, 

− osnove psihologije z načeli etike in filozofije vožnje v cestnem prometu 

− osnove teorije pouka (didaktika), 

− poznavanje motornih vozil in 
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− poznavanje ter obvladovanje tehnike vožnje motornih vozil. 

Učni načrt programa rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja določi minister, pristojen 

za notranje zadeve, s sklepom. 

Organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja, zagotovi, da program 

rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja glede na vsebino, določeno z učnim načrtom, 

izvajajo osebe, ki izpolnjujejo postavljene pogoje. Med izvedbo programa rednega 

obnavljanja in dopolnjevanja znanja se sprotno preverja znanje, po koncu pa je obvezen pisni 

preizkus znanja iz obravnavanih vsebin. Udeleženec usposabljanja lahko pristopi k pisnemu 

preizkusu samo, če je bil prisoten na vseh urah ene izvedbe rednega obnavljanja in 

dopolnjevanja znanja. Kandidatom, ki niso bili prisotni na vseh urah izvedbe rednega 

obnavljanja in dopolnjevanja znanja, se omogoči dokončanje po programu rednega 

obnavljanja in dopolnjevanja znanja tako, da izdelajo seminarsko nalogo na temo, določeno iz 

vsebine učnega načrta. Pisne naloge preizkusa znanja in teme za izdelavo seminarske naloge 

pripravi organizacija, pooblaščena za izvajanje programov usposabljanja, na podlagi vsebin 

učnega načrta (ALEA, d.o.o. 1993). 

Na podlagi 4. člena Pravilnika o posebnem programu rednega obnavljanja in dopolnjevanja 

znanja za učitelja vožnje in učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa se določa, da: 

1. Med izvedbo programa rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja se sme sprotno 

preverjati znanje, po koncu pa je obvezno ocenjevanje znanja. Sprotno preverjanje je 

ustno, ob koncu pa se znanje preverja pisno. Udeleženec usposabljanja lahko pristopi h 

končnemu ocenjevanju samo, če je bil prisoten na vseh urah ene izvedbe rednega 

obnavljanja in dopolnjevanja znanja. 

2. Uspeh udeleženca usposabljanja se ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Za 

oceno »uspešno« mora udeleženec usposabljanja pravilno rešiti 90% pisne naloge. 

3. Organizacija, pooblaščena za izvajanje programa rednega obnavljanja in dopolnjevanja 

znanja, je dolžna hraniti pisne naloge preizkusa pet let od zaključka izvedbe rednega 

obnavljanja in dopolnjevanja znanja. 

Zahtevi za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za učitelja vožnje je treba priložiti potrdilo o 

uspešno opravljenem permanentnem usposabljanju za obdobje zadnjih treh let, potrdilo 

izpitne komisije o uspešno opravljenem preizkusu znanja cestnoprometnih predpisov in 

zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti, če je veljavnost dovoljenja za učitelja 

vožnje omejena iz zdravstvenih razlogov. 

Učitelji vožnje in učitelji predpisov morajo zato vsako leto obnavljati in dopolnjevati svoje 

znanje v skladu s posebnim izobraževalnim programom, ki ga določi minister, pristojen za 

promet. Tovrstne programe izobraževanja in rednega izpopolnjevanja znanja učiteljev vožnje 

in učiteljev predpisov izvajajo organizacije, ki jih za to pooblasti Javna agencija RS za  

varnost prometa (Uradni list RS, št. 38/2013). 
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Delo učitelja vožnje je zahtevno, odgovorno in predvsem naporno delo, kajti kakovost je 

ključni dejavnik uspešnega poslovanja avtošole. Razlike v uspešnosti med avtošolami so 

predvsem odvisne od tega, v kolikšni meri s svojim kvalitetnim delom in iznajdljivostjo 

oblikujejo storitev svoje avtošole. 

Pri njihovem delu so najpomembnejše individualne razlike med  učitelji vožnje. V kolikor 

ima učitelj vožnje več dobrih lastnosti, predstavlja prednost pri pridobivanju novih strank 

glede na druge  učitelje vožnje. Izjemno pomembno je, da ima avtošola v svoji ekipi  čim več 

dobrih učiteljev vožnje, kar predstavlja konkurenčno prednost pred drugimi avtošolami. 

Najboljša reklama avtošole je dober učitelj vožnje, zlasti kadar imamo na trgu permanentno 

upadanje strank in kandidati se pri svojem odločanju, v kateri avtošoli bi opravili izpit, 

prvenstveno odločajo, pri katerem  učitelju vožnje bi opravili izpit.  

To pomeni, da je za kandidata bolj pomembno, pri katerem  učitelju vožnje opravlja izpit kot 

v kateri avtošoli učitelj vožnje poučuje. Zaradi tega morajo avtošole svoje storitve 

dopolnjevati, osvežiti in posodobiti, da spodbudijo večjo pozornost vse bolj zahtevnih strank. 

Učitelji vožnje morajo pri svojem delu vložiti maksimalni trud ter delo opraviti čim bolj 

odgovorno in kakovostno. Zato potrebujejo  čim več znanja, ustvarjalnosti in motiviranosti. 

Vodje avtošol dobro vedo, da strokovna izobrazba ali izpit za učitelja vožnje ni edini pogoj, ki 

odloča o tem, kako uspešna je neka oseba na delovnem mestu. Poleg strokovne uspešnosti so, 

odvisno od delovnega mesta, lahko odločilne še osebnostne karakteristike učitelja vožnje, kot 

so zmožnost vodenja drugih in sposobnost za delo v timu. 
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5 RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU IN MOTIVIRANOSTI SODELAVCEV NA 

PRIMERU IZBRANE AVTOŠOLE 

 

Izjemno pomembno je, da ima avtošola v svoji ekipi čim več dobrih predavateljev in učiteljev 

vožnje, saj to predstavlja konkurenčno prednost pred drugimi šolami. Da bodo zaposleni v 

avtošoli  dobro opravljali svoje delo, pa morajo biti na delovnem mestu zadovoljni ter dovolj 

motivirani. Zato smo raziskali trenutno stanje zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih v 

avtošoli POB d.o.o. ter  poiskati ustrezne izboljšave za povečanje zadovoljstva in 

motiviranosti zaposlenih. 

5.1 Namen raziskave 

Osnovni namen raziskave je bil raziskati, ali so zaposleni v izbrani organizaciji zadovoljni in 

če so dovolj motivirani pri delu. S pomočjo anketnega vprašalnika smo raziskali, kateri 

motivacijski dejavniki imajo največji pozitivni učinek na zaposlene in v kolikšni miri so 

posamezni motivacijski dejavniki na njihovem mestu izpolnjeni. Raziskava nam kaže, katerim 

motivacijskim dejavnikom bo potrebno v prihodnosti nameniti več pozornosti, da bodo 

zaposleni zadovoljni in dovolj motivirani, saj bo s tem tudi organizaciji dosegala boljše 

rezultate. 

5.2 Cilj raziskave 

Osnovni cilj je bil dobiti jasnejšo sliko trenutnega stanja v podjetju in poiskati ustrezne rešitve 

za večje zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih ter predlagati rešitve oz. izboljšave za 

povečanje zadovoljstva in motivacije zaposlenih v avtošoli, saj zadovoljni zaposleni 

predstavljajo konkurenčno prednost pred ostalimi avtošolami. 

5.3 Razvoj anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 9 vprašanj. Anketo je izpolnilo 9 zaposlenih v avtošoli. 

Vprašanja so bila zaprtega tipa. Z anketo smo želeli ugotoviti čim bolj realno stanje 

motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih v Šoli vožnje POB d.o.o., da smo lahko poiskali 

metode za izboljšanje trenutnega stanja. 

5.4 Izvedba anketne raziskave 

Anketo je izpolnilo 9 zaposlenih v avtošoli POB d.o.o.; 6 učiteljev vožnje, 2 predavatelja in 

tajnica. Anketo je tajnica razdelila med zaposlenimi, ki so jo rešili v času malice. Anketiranci 

so pri anketi sodelovali prostovoljno. Anketa je bila anonimna. 



5.5 Analiza podatkov in interpretacija rezultatov

Število zaposlenih v avtošoli POB d.

tega je 6 učiteljev vožnje, 2 predavatelja in tajnica.

Iz ankete lahko razberemo, da je sodelovalo 75 % moških in 25 % žensk.

Iz grafa, ki prikazuje starost anketiranc

starostna skupina od 26 do 30 let, kar

skupina od 31 do 35 let, ki obsega 33 % anketiranih. Anketiranci stari med

in 40 let so si enakovredni, kar predstavlja 11 % d

nobenega zaposlenega. Iz podatkov lahko razberemo, 

mladi. 

Slika 

Zanimalo nas je, ali so zaposleni v avtošoli zadovoljni na delovnem mestu. 

Slika 3: Prikaz zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu
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Analiza podatkov in interpretacija rezultatov 

avtošoli POB d.o.o. je majhno. Analiza ankete zajema 9 zaposlenih, od 

tega je 6 učiteljev vožnje, 2 predavatelja in tajnica. 

Iz ankete lahko razberemo, da je sodelovalo 75 % moških in 25 % žensk. 

Iz grafa, ki prikazuje starost anketirancev,  lahko vidimo, da v avtošoli POB

starostna skupina od 26 do 30 let, kar je 45 % vseh anketirancev. Ti skupini sledi starostna 

skupina od 31 do 35 let, ki obsega 33 % anketiranih. Anketiranci stari med

so si enakovredni, kar predstavlja 11 % delež. Nad 40 let pa v avtošoli POB

nobenega zaposlenega. Iz podatkov lahko razberemo, da v avtošoli prevladujejo pred

Slika 2: Prikaz zaposlenih glede na starost 

ali so zaposleni v avtošoli zadovoljni na delovnem mestu. 

: Prikaz zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu
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skupina od 31 do 35 let, ki obsega 33 % anketiranih. Anketiranci stari med 18 in 25 let ter 36 

pa v avtošoli POB d.o.o. ni 

da v avtošoli prevladujejo predvsem 

 

ali so zaposleni v avtošoli zadovoljni na delovnem mestu.  

 
: Prikaz zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu 
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Graf je razdeljen na dve osi, in sicer X in Y 

nam pove število anketirancev. Kot lahko vidimo iz grafa, je bil najpogostejši odgovor, da se 

zaposleni na delovnem mestu dobro počutijo. Takšen o

smo lahko sklepali, da se zaposleni radi vračajo na delovno mesto in se vese

izzivov. Kar 33,3 % zaposlenih se na delovnem mestu odlično počuti. 22,2 % zaposlenih pa 

se na delovnem mestu počuti zmer

delo vodenja, saj se noben zaposleni na delu ne počuti slabo. Zadovoljstvo na delovnem 

mestu pa bi bilo še višje, če bi vodje

da zna vodja prisluhnit svojim sodelavcem. 

Zato menim, da bi vodja s pogovorom in posl

zaposlenimi še povečal zadovoljstvo in bil boljši vodja. Ko zaposleni vidijo, da je vodji 

interes, da se problemi rešijo, se motiviranost še poveča in s tem tudi zadovoljstvo.

Anketirance smo povprašali, 

najpogosteje uporablja. 

Slika 4: Prikaz motivacijskih dejavnikov, ki jih vodja pogosto uporablja

Graf je razdeljen na dve osi, in sicer X in Y os. Y os nam pove št

pa lahko razberemo motivacijske

Iz grafa je razvidno, da je vseh 9 zaposlenih odgovorilo, da njihov vodja ne uporablja nobenih 

motivacijskih dejavnikov. Vodja se ne zaveda, da imajo tako 

pozitivni motivacijski dejavniki pozitiven učinek na posameznika. Zaposlene je potrebno 

vsakokrat, ko svoje delo dobro opravijo pohvaliti.

Glede na to, da je v Šoli vožnje 

kakršnega  koli problema redno spremlja delo zaposlenih in

pohvali. Vodja Šole vožnje POB

delovnega časa. Zato bi lahko vodja s

bi jih pohvalil za dobro opravljeno delo in jim na pozitiven način omenil morebitne napake, ki 
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in sicer X in Y os. X os predstavlja stopnjo zadovoljstva, Y os pa 

pove število anketirancev. Kot lahko vidimo iz grafa, je bil najpogostejši odgovor, da se 

zaposleni na delovnem mestu dobro počutijo. Takšen odgovor predstavlja kar 44,4 %. 

a se zaposleni radi vračajo na delovno mesto in se vese

zaposlenih se na delovnem mestu odlično počuti. 22,2 % zaposlenih pa 

se na delovnem mestu počuti zmerno dobro. Lahko rečemo, da vodje dobro opravljajo svoje 

saj se noben zaposleni na delu ne počuti slabo. Zadovoljstvo na delovnem 

, če bi vodje bolj motivirali svoje zaposlene. Zelo pomembno je tudi, 

da zna vodja prisluhnit svojim sodelavcem.  

nim, da bi vodja s pogovorom in poslušanjem ter z reševanjem problemov med

zaposlenimi še povečal zadovoljstvo in bil boljši vodja. Ko zaposleni vidijo, da je vodji 

interes, da se problemi rešijo, se motiviranost še poveča in s tem tudi zadovoljstvo.

 katere motivacijske dejavnike (pozitivne in negativne) vodja 

: Prikaz motivacijskih dejavnikov, ki jih vodja pogosto uporablja

in sicer X in Y os. Y os nam pove število anketirance

ivacijske dejavnike, ki so jih imeli anketiranci na razpolago. 

Iz grafa je razvidno, da je vseh 9 zaposlenih odgovorilo, da njihov vodja ne uporablja nobenih 

motivacijskih dejavnikov. Vodja se ne zaveda, da imajo tako pohvale kot nagrade oz. vsi 

pozitivni motivacijski dejavniki pozitiven učinek na posameznika. Zaposlene je potrebno 

vsakokrat, ko svoje delo dobro opravijo pohvaliti. 

Šoli vožnje POB, d.o.o. zaposlenih malo število ljudi, lahko vodja b

kakršnega  koli problema redno spremlja delo zaposlenih in jih ob dobro opravljenem delu 

POB d.o.o., svoje zaposlene ne vidi vsak dan zaradi različnega 

nega časa. Zato bi lahko vodja s svojimi zaposlenimi imel tedenske razgovore na katerih 

bi jih pohvalil za dobro opravljeno delo in jim na pozitiven način omenil morebitne napake, ki 
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: Prikaz motivacijskih dejavnikov, ki jih vodja pogosto uporablja 

anketirancev, iz osi X 

dejavnike, ki so jih imeli anketiranci na razpolago.  

Iz grafa je razvidno, da je vseh 9 zaposlenih odgovorilo, da njihov vodja ne uporablja nobenih 

pohvale kot nagrade oz. vsi 

pozitivni motivacijski dejavniki pozitiven učinek na posameznika. Zaposlene je potrebno 

o. zaposlenih malo število ljudi, lahko vodja brez 

jih ob dobro opravljenem delu 

svoje zaposlene ne vidi vsak dan zaradi različnega 

azgovore na katerih 

bi jih pohvalil za dobro opravljeno delo in jim na pozitiven način omenil morebitne napake, ki 



so jih storili pri izvajanju dela ter jim jih pomagal odpraviti. Tako bi bili zaposleni dodatno 

motivirani za nadaljnjo delo in tudi zadovolj

V našem primeru lahko vidimo, da vodja ne uporablja niti graj . To je zelo pomembno. Vodja 

se zaveda, da te vedno delujejo negativno na zaposlenega. 

V prejšnjem grafu (slika 4) 

opravljenem delu ne pohvali ali nagradi, zato nas je zanimalo

da bi jih večkrat pohvalil. 

Slika 5: Prikaz želje zaposlenih o pohvalah s strani vodje

Kot smo lahko pričakovali, si kar 67 % zaposlenih želi, da bi bili večkrat pohvaljeni 

vodje. Vsak zaposleni si želi pohvale za dobro opravljeno delo s strani nadrejenega in vsakdo 

bo nato delal še z večjim veseljem in se še naprej trudil dobr
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ne motiviramo s pohvalami in spodbudami, saj dajejo vtis

zavajajoč in pogosto se zgodi, da tak zaposleni s

Zanimalo nas je, kako pomembni so motivacijski dejavniki za z

vprašalniku in so povezani z njihovim delom. 

Slika 6: Prikaz pomembnosti

Višina plače
Pohvala vodje

Dobri odnosi s sodelavci
Dobri odnosi z vodjo

Zanimivo, dinamično delo
Soodločanje pri delu
Ugoden delovni čas

Občutek pomembnosti dela
Dobri delovni rezultati

17 

so jih storili pri izvajanju dela ter jim jih pomagal odpraviti. Tako bi bili zaposleni dodatno 

motivirani za nadaljnjo delo in tudi zadovoljstvo bi se povečalo.  

V našem primeru lahko vidimo, da vodja ne uporablja niti graj . To je zelo pomembno. Vodja 

se zaveda, da te vedno delujejo negativno na zaposlenega.  

V prejšnjem grafu (slika 4) smo lahko videli, da vodja svojih zaposlenih

ravljenem delu ne pohvali ali nagradi, zato nas je zanimalo, ali si njegovi zaposleni želijo, 

: Prikaz želje zaposlenih o pohvalah s strani vodje

Kot smo lahko pričakovali, si kar 67 % zaposlenih želi, da bi bili večkrat pohvaljeni 

. Vsak zaposleni si želi pohvale za dobro opravljeno delo s strani nadrejenega in vsakdo 

bo nato delal še z večjim veseljem in se še naprej trudil dobro opr

krat delamo napake prav pri zaposlenih, ki kažejo veliko navdušenje pri delu in jih zato 

ne motiviramo s pohvalami in spodbudami, saj dajejo vtis, da te ne potrebujejo. Tak vtis je 

to se zgodi, da tak zaposleni sčasoma enostavno odpove pri delu.

, kako pomembni so motivacijski dejavniki za zaposlene, ki smo jih navedli v 

vprašalniku in so povezani z njihovim delom.  
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so jih storili pri izvajanju dela ter jim jih pomagal odpraviti. Tako bi bili zaposleni dodatno 

V našem primeru lahko vidimo, da vodja ne uporablja niti graj . To je zelo pomembno. Vodja 

smo lahko videli, da vodja svojih zaposlenih ob dobro 

ali si njegovi zaposleni želijo, 
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. Vsak zaposleni si želi pohvale za dobro opravljeno delo s strani nadrejenega in vsakdo 
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časoma enostavno odpove pri delu. 
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Anketiranci so s 5-stopenjsko lestvico ocenjevali pomembnost dejavnikov. Ocena 1 pomeni 

»sploh ni pomembno«, ocena 5 pa »zelo pomembno«.

Na zgornjem grafu lahko razberemo, da so na Y osi podani motivacijski dejavniki. X os pa 

nam pove povprečno oceno motivacijskega dejavnika glede na to

anketiranca.  

Tako lahko ugotovimo, da ima največji motivacijski učinek na zaposlenega plača, saj jim 

predstavlja sredstvo za preživetje in jo zato uvrščajo

zelo pomemben motivacijski dejavnik je dober odnos z vodjo. Prav vodja je odgovoren za 

odnose znotraj organizacije. On sam mora konstantno skrbeti

zaposlenim mora zaupati, jih podpirati, jim pomagati. Tako bodo zaposle

jim nekdo stoji ob strani in bodo tudi dovolj motivirani.  Zaposlenim je pomemben tudi 

ugoden delovni čas. Temu pa sledijo dobri delovni rezultati, občutek pomembnosti dela in 

dobri medsebojni odnosi. Najnižjo oceno vendar še vedno dov

anketiranci podali za soodločanje pri delu, zanimivo, dinamično okolje in pohvale vodje. 

Zanimalo nas je tudi, kakšna je prisotnost teh motivacijskih dejavnikov na delovnem mestu 

anketiranih oseb.  

Slika 7: Prikaz pomembnosti
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stopenjsko lestvico ocenjevali pomembnost dejavnikov. Ocena 1 pomeni 

»sploh ni pomembno«, ocena 5 pa »zelo pomembno«. 

Na zgornjem grafu lahko razberemo, da so na Y osi podani motivacijski dejavniki. X os pa 

no motivacijskega dejavnika glede na to, koliko je ta pomemben za 

Tako lahko ugotovimo, da ima največji motivacijski učinek na zaposlenega plača, saj jim 

predstavlja sredstvo za preživetje in jo zato uvrščajo na sam vrh prioritetne lestvice

zelo pomemben motivacijski dejavnik je dober odnos z vodjo. Prav vodja je odgovoren za 

odnose znotraj organizacije. On sam mora konstantno skrbeti, da se odnosi razvijajo. Svojim 

zaposlenim mora zaupati, jih podpirati, jim pomagati. Tako bodo zaposleni imeli občutek, da 

jim nekdo stoji ob strani in bodo tudi dovolj motivirani.  Zaposlenim je pomemben tudi 

ugoden delovni čas. Temu pa sledijo dobri delovni rezultati, občutek pomembnosti dela in 

dobri medsebojni odnosi. Najnižjo oceno vendar še vedno dovolj visoko (več kot 3 %) so 

anketiranci podali za soodločanje pri delu, zanimivo, dinamično okolje in pohvale vodje. 

Zanimalo nas je tudi, kakšna je prisotnost teh motivacijskih dejavnikov na delovnem mestu 

pomembnosti prisotnosti motivacijskih dejavnikov na delovnem mestu 

anketirancev 

Anketiranci so tudi tukaj s 5-stopenjsko lestvico ocenjevali prisotnost motivacijskih 

dejavnikov na delovnem mestu. Ocena 1 pomeni »popolnoma neizpolnjeni«, ocena 5 pa 

»popolnoma izpolnjeni« motivacijski dejavniki.  

Iz grafa lahko ugotovimo, da so »dobri delovni rezultati«, »občutek pomembnosti dela« in 
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stopenjsko lestvico ocenjevali pomembnost dejavnikov. Ocena 1 pomeni 

Na zgornjem grafu lahko razberemo, da so na Y osi podani motivacijski dejavniki. X os pa 

koliko je ta pomemben za 

Tako lahko ugotovimo, da ima največji motivacijski učinek na zaposlenega plača, saj jim 

na sam vrh prioritetne lestvice. Drugi 

zelo pomemben motivacijski dejavnik je dober odnos z vodjo. Prav vodja je odgovoren za 

da se odnosi razvijajo. Svojim 

ni imeli občutek, da 

jim nekdo stoji ob strani in bodo tudi dovolj motivirani.  Zaposlenim je pomemben tudi 

ugoden delovni čas. Temu pa sledijo dobri delovni rezultati, občutek pomembnosti dela in 

olj visoko (več kot 3 %) so 
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Zanimalo nas je tudi, kakšna je prisotnost teh motivacijskih dejavnikov na delovnem mestu 
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dejavnikov na delovnem mestu. Ocena 1 pomeni »popolnoma neizpolnjeni«, ocena 5 pa 

membnosti dela« in 
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»dobri odnosi s sodelavci« najbolje izpolnjeni motivacijski dejavniki anketirancev, saj so na 

vrhu ocenjevalne lestvice. Zaposleni poleg teh treh  dejavnikov navajajo, da sta v precejšni 

meri izpolnjena tudi motivacijska dejavnika »dobri

Zaposleni menijo, da sta zadovoljivo izpolnjena tudi 

»zanimivo, dinamično delo«. Najmanj izpolnjena motivacijska dejavnika sta »pohvale vodje« 

in » soodločanje pri delu«.  

Iz teh podatkov lahko sklepamo, da so navedeni motivacijski dejavniki v precejšni meri 

izpolnjeni, saj se nahajajo na pozitivni strani ocenjevalne lest

posameznih dejavnikov so nam pokazale,

popolnoma neizpolnjeni in jih je potrebno nujno izboljšati.

motivacijski dejavnik je »soodločanje pri delu« z oceno 1,8. Sledi mu »pohvale vodje« z 

oceno 2,2.  

Glede na pridobljene rezultate menim, da mora vodja 

zaposlene začeti vključevati pri odločitvah, ki se neposredno nanašajo na njihovo vlogo v 

organizaciji. Začeti jih mora tudi spodbujati k podajanju lastnih mnenj, idej in zamisli. Na 

takšen način bodo zaposleni občutili, da resnično pripadajo org. in

bodo delovne naloge opravljene bolje, hitreje in z ma

vodja obvešča o razvoju organizaciji

morajo zaposleni obveščati vodjo o dogodkih pri de

Kot sem že pri grafu slika 4 omenila, se vodja v našem primeru ne zaveda, kakšen 

motivacijski učinek imajo pohvale na zaposlenega. Vodji primanjkuje znanja s področja 

motiviranja zaposlenih. Zavedati se mora, da je 

izvajanje motiviranja mora biti ena izmed glavnih nalog vodje. 

Anketiranci so odgovorili tudi na vpraša

Slika 8: Prikaz rezultatov 
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»dobri odnosi s sodelavci« najbolje izpolnjeni motivacijski dejavniki anketirancev, saj so na 

vrhu ocenjevalne lestvice. Zaposleni poleg teh treh  dejavnikov navajajo, da sta v precejšni 

meri izpolnjena tudi motivacijska dejavnika »dobri odnosi z vodjo« in »višina plače«. 

Zaposleni menijo, da sta zadovoljivo izpolnjena tudi dejavnika »ugoden delovni čas« 

»zanimivo, dinamično delo«. Najmanj izpolnjena motivacijska dejavnika sta »pohvale vodje« 

ov lahko sklepamo, da so navedeni motivacijski dejavniki v precejšni meri 

izpolnjeni, saj se nahajajo na pozitivni strani ocenjevalne lestvice. Povprečne ocene 

posameznih dejavnikov so nam pokazale, kateri dejavniki so delno izpolnjeni oz. skoraj 

neizpolnjeni in jih je potrebno nujno izboljšati. Skoraj popolno neizpolnjen 

je »soodločanje pri delu« z oceno 1,8. Sledi mu »pohvale vodje« z 

rezultate menim, da mora vodja Šole vožnje POB

zaposlene začeti vključevati pri odločitvah, ki se neposredno nanašajo na njihovo vlogo v 

. Začeti jih mora tudi spodbujati k podajanju lastnih mnenj, idej in zamisli. Na 

takšen način bodo zaposleni občutili, da resnično pripadajo org. in se bodo bolj potrudili, da 

ravljene bolje, hitreje in z manj napora. Pomembno je tudi, da

vodja obvešča o razvoju organizaciji, skupnih dosežkih, načrtih v prihodnosti. Prav tako 

morajo zaposleni obveščati vodjo o dogodkih pri delu. 

Kot sem že pri grafu slika 4 omenila, se vodja v našem primeru ne zaveda, kakšen 

motivacijski učinek imajo pohvale na zaposlenega. Vodji primanjkuje znanja s področja 

ih. Zavedati se mora, da je motiviranje zaposlenih izredno pomemb

izvajanje motiviranja mora biti ena izmed glavnih nalog vodje.  

Anketiranci so odgovorili tudi na vprašanje, kako zaposlene vodi njihov vodja.

: Prikaz rezultatov mnenj zaposlenih o vodenju vodje
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Slika 10: Prikaz rezultatov 
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rezultatov o mnenju zaposlenih o motivacijski dejavnik

zaposlene še dodatno motivirali 

Iz grafa lahko razberemo, da so na X osi podani motivacijski dejavniki, Y os pa nam pove 

anketirancev, ki so se odločili za enako metodo motiviranja. Anketiranci so i

motivacijske dejavnike: večje zaupanje vodje, dodatna 

zaposlitev za nedoločen čas ter denarna nagrada; izbrati so morali 2 zanje najpomembnejša 

Čeprav so zaposleni s trenutno plačo zadovoljni, so vseeno izbrali, da bi jih še bolj motivirala 

. Poleg denarne nagrade bi zaposlene še dodatno motivirala zaposlitev za 

nedoločen čas. Trenutno se nahajamo v času, ko je izredno težko dobiti želeno službo

Zaznano zadovoljstvo in motivacija zaposlenih v organizaciji 

Na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika lahko sklep

Šoli vožnje POB, d.o.o. zadovoljna na svojem delovnem mestu

motivacijski dejavnik največ pomenijo zaposlenim ter v kolikšni meri 

je najbolj pomemben motivacijski dejavnik (dobil je oceno 4,8)

«višina plače«, ki pa ni v tolikšni meri izpolnjen. Graf (slika 7) nam prikazuje povprečno 

oceno 3,8, kar pomeni da je »zadovoljivo izpolnjen« do »v precejšni meri izpolnjen«. Da bi 

dobili višjo plačo, bi morala avtošola dvigniti cene ure vožnje, kar pa ni odvisno od 

ampak v veliki mero od konkurence na trgu.  

Najnižjo povprečno oceno je dobil motivacijski dejavnik »soodločanje pri delu«

polnjen« do »delno izpolnjen«. Tudi motivacijski dejavnik

Dodatna 
odgovornost

Zaposlitev za 
nedoločen čas

Denarna 
nagrada

 

 

motivacijski dejavnikih, kateri bi 

Iz grafa lahko razberemo, da so na X osi podani motivacijski dejavniki, Y os pa nam pove 

anketirancev, ki so se odločili za enako metodo motiviranja. Anketiranci so imeli na 

večje zaupanje vodje, dodatna odgovornost, 

zanje najpomembnejša 

Čeprav so zaposleni s trenutno plačo zadovoljni, so vseeno izbrali, da bi jih še bolj motivirala 

oslene še dodatno motivirala zaposlitev za 

ko je izredno težko dobiti želeno službo, še 

bili s pomočjo anketnega vprašalnika lahko sklepamo, da 

zadovoljna na svojem delovnem mestu. 

največ pomenijo zaposlenim ter v kolikšni meri 

(dobil je oceno 4,8) 

«višina plače«, ki pa ni v tolikšni meri izpolnjen. Graf (slika 7) nam prikazuje povprečno 

meri izpolnjen«. Da bi 

dobili višjo plačo, bi morala avtošola dvigniti cene ure vožnje, kar pa ni odvisno od 

»soodločanje pri delu«, in sicer 1,8, 

motivacijski dejavnik»pohvala vodje« 



 

22 

je dobil nižjo povprečno oceno, in sicer 2,2.  

Rezultati ankete so nam pokazali, da je še vedno najbolj učinkovitejša motivacija denarna 

nagrada. Poleg denarne nagrade, ki najbolj motivira zaposlene v Šoli vožnje POB, d.o.o., so 

bili med najpogostejšim odgovori, ki bi zaposlene še dodatno motivirali: »zaposlitev za 

nedoločen čas, večje zaupanje vodje ter samostojnost pri delu«. Glede na to, da je v izbrani 

org. malo število zaposlenih, bi bila lahko povezanost med vodjem in zaposlenimi višja. 

5.7 Predlogi za doseganje večjega zadovoljstva in motiviranosti 

S pomočjo ankete smo ugotovili, da so zaposleni zadovoljni na delovnem mestu. Prav tako pa 

smo odkrili pomanjkljivosti oz. napake, ki se pojavljajo s strani vodje pri motiviranosti 

zaposlenih. Zaposlene smo povprašali, katere motivacijske dejavnike tako pozitivne kot 

negativne njihov vodja najpogosteje uporablja. Odgovor je bil presenetljiv, saj so vsi 

zaposleni odgovorili, da ne uporablja nobenih. Zato predlagam, da se začne vodja izobraževat, 

kako motivirati zaposlene. S pridobljenim znanjem se bo povečala motiviranost zaposlenih in 

organizacija bo dosegala še boljše poslovne rezultate.  

Zaposleni si želijo več pohval s strani vodje ob uspešno opravljenem delu ter soodločanju pri 

delu. Glede na to, da gre za nedenarno motivacijo, predlagam, da začne vodja te dejavnike 

čim prej izvajati. Tako bo vodja  svojim zaposlenim dal vedeti, da so njihova mnenja in 

stališča še kako pomembna. S tem pa bodo zaposleni z večjo zavzetostjo sodelovali pri 

izvajanju sprejetih odločitev. 

Po raziskavi in analizi, ki smo jo naredili v Šoli vožnje POB, d.o.o. predlagam naslednje 

izboljšave: 

1. Vodja mora poskrbeti, da imajo zaposleni možnost predlagati svoje ideje, zamisli in 

predloge, ki se jim porajajo v zvezi z delom. 

2. Zaposleni morajo dobiti priložnost pri odločanju, določanju ciljev in biti vključeni v 

procese, ki so vezani na njihovo delo. To bo pozitivno vplivalo na njihovo zadovoljstvo 

pri delu. 

3. Če se med zaposlenimi pojavijo problemi ali nesoglasja, je potrebno zanje takoj poiskati 

rešitev. 

4. Pomembno je, da je v podjetju dvostransko informiranje. Vodja mora svojim zaposlenim 

podati realne informacije in pravočasno. Prav tako morajo zaposleni poročati vodji o 

dogodkih, povezanih z delom. 

5. Zaposleni bi bili bolj motivirani, če bi jim vodja dal vedeti, da jim zaupa in jim omogočil 

določeno svobodo pri delu. 

6. S tedenskimi sestanki, na katerih bi vodja svoje zaposlene pohvalil za dobro opravljeno 

delo ter jim na pozitiven način predstavil nepravilnosti, ki so jih storili pri delu, bi se 

motivacija zaposlenih povečala.  
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Iz rezultatov, ki smo jih pridobili, lahko vidimo, da sta za doseganje nadpovprečnih rezultatov 

zaposlenih najbolj pomembna dejavnika denarna nagrada in zagotavljanje zaposlitve za 

nedoločen čas. V prihodnosti naj vodja začne tem motivacijskim dejavnikom posvečati več 

pozornosti, da bo podjetje dosegalo še boljše poslovne rezultate in s tem tudi konkurenčno 

prednost pred ostalimi avtošolami na Goriškem. Predlagam razne denarne dodatke k plači za 

dobro opravljeno delo, letni regres, božičnico. 
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6 POVZETEK SPOZNANJ 

V zaključni projektni nalogi, ki se nanaša na Šolo vožnje POB, d.o.o., smo spoznali, da so v 

njej zaposleni predvsem mladi.  Tudi njihov vodja je mlad, zato bi se moral bolj zavedati, da  

je treba svoje sodelavce znati pohvaliti ob dobro opravljenem delu, saj verjetno tudi sam  rad 

sliši pohvale, da je dober vodja. Takšno mnenje tudi imajo o njem njegovi zaposleni.  Glede 

na podatke, ki smo jih pridobili, se zaposleni radi vračajo na delovno mesto in se veselijo 

novih izzivov. Vseeno pa si  želijo, da bi jim vodja omogočil soodločati pri delu ter jih 

večkrat javno pohvalil. 

Podjetje že od samega začetka skrbi, da je celotni kader primerno izobražen in usposobljen ter 

da je njihovo znanje redno posodobljeno s spreminjajočo se zakonodajo. 

Analiza podatkov nam je omogočila, da smo spoznali, kateri motivacijski dejavniki največ 

pomenijo anketirancem ter v kolikšni meri so v organizaciji izpolnjeni. Največji motivacijski 

učinek na zaposlene imajo denarne nagrade. Glavna nedenarna motivacijska dejavnika pa sta 

dober odnos z vodjo ter ugoden delovni čas.  

V zaključni nalogi smo ugotovili, da sta motivacija in zadovoljstvo na delovnem mestu 

ključna dejavnika za doseganje uspešnih rezultatov organizacije. Vodja mora svojim 

zaposlenim dati vedeti, da organizacija brez njih ne bi dosegala takšnih poslovnih rezultatov. 

Vodja se mora zavedati, da motivirani ljudje vložijo več truda in volje v podjetje. Prav on je 

tisti, ki mora ustvariti odlično ozračje, v katerem je možna izjemna delovna uspešnost. 

Pomembno je, da ima avtošola v svoji ekipi čim več dobrih učiteljev vožnje, kar predstavlja 

konkurenčno prednost pred ostalimi avtošolami. Zaradi tega je izredno pomembno, da 

avtošola svoje storitve redno dopolnjuje, osvežuje in posodablja, da pridobijo večjo pozornost 

vse bolj zahtevnih strank. 
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7 ZAKLJUČEK 

Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih sta izredno pomembna, saj vplivata na poslovno 

uspešnost celotne organizacije. Zato ju je potrebno neprestano vzdrževati. Motivacija je v 

veliki meri povezana z delom in odnosom vodje. Vsakdo hrepeni po tem, da dobi pohvalo za 

svoje delo, da je njegovo delo cenjeno. Zaposlene moramo znati nagraditi tako z materialnimi 

kot nematerialnimi nagradami. Zaposleni niso zadovoljni, če prejemajo samo eno vrsto 

nagrad.  Vodja mora poskrbeti za pravo kombinacijo obeh. 

Iz rezultatov, ki smo jih dobili s pomočjo anket, je razvidno, da vodja Šole vožnje POB, d.o.o. 

svoje zaposlene dobro vodi. Manjka mu malo dodatnega znanja s področja motiviranosti 

zaposlenih s pomočjo nedenarnih nagrad. Ne glede na to, da so zaposleni s svojo plačo 

zadovoljni, se je denarna metoda nagrajevanja pokazala za najbolj želen dejavnik motiviranja.  

Glavna nedenarna motivacijska  dejavnika pa sta za zaposlene dober odnos z vodjo ter ugoden 

delovni čas. Spoznali smo tudi, da bi zaposlene še dodatno motiviral nedenarni motivacijski  

dejavnik zaposlitev za nedoločen čas. 

Upam, da bodo ugotovitve ter predlogi v zaključni nalogi v pomoč Šoli vožnje POB, d.o.o., 

da bo organizacija še naprej dosegala dobre poslovne rezultate, vodji pa pomagala pri odpravi 

majhnih pomanjkljivosti glede motiviranja zaposlenih. 
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PRILOGA 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 
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AKENTNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani,  

sem absolventka na Fakulteti za management v Kopru. V svoji zaključni nalogi obravnavam 

področje motivacije in zadovoljstva zaposlenih v avtošoli, kjer ste zaposleni tudi vi. 

Prosim vas za sodelovanje  in če lahko na zastavljena vprašanja odgovorite iskreno. Anketa je 

anonimna. Zbrani podatki in ugotovitve so del zaključne naloge in služijo samo temu namenu. 

Anketa vam bo za izpolnjevanje vzela 3 minute. 

Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujem. 

 

Spol (obkrožite) 

• moški 

• ženski 

 

1. Starost (obkrožite) 

a) 18–25 

b) 26–30 

c) 31–35 

d) 36–40 

e) nad 40 

 

2. Kakšno je zadovoljstvo na delovnem mestu? (obkrožite) 

a) odlično 

b) dobro 

c) zmerno 

d) slabo 

e) zelo slabo 

 

3. Vodja pogosto uporablja: (obkrožite) 

a) pohvale 

b) nagrade 

c) graje 

d) nič ne uporablja 

 

4. Si želite da bi bili večkrat pohvaljeni s strani vodje? (obkrožite) 

• da 

• ne  
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5. Razvrstite naslednje motivacijske dejavnike, glede na to, kako pomembni so za 

vas. (Pri vsaki trditvi obkrožite ustrezno št. od 1 do 5.) 

 

 Sploh ni 

pomembno 

Manj 

pomembno 

Srednje 

pomembno 

Pomembno Zelo 

pomembno 

 V vsaki vrstici označite po samo en odgovor. 

a) višina na plače 1 2 3 4 5 

b) pohvala vodje 1 2 3 4 5 

c) dobri odnosi s sodelavci 1 2 3 4 5 

d) dobri odnosi z vodjo 1 2 3 4 5 

e) zanimivo, dinamično delo 1 2 3 4 5 

f) soodločanje pri delu 1 2 3 4 5 

g) ugoden delovni čas 1 2 3 4 5 

h) občutek pomembnosti dela 1 2 3 4 5 

i) dobri delovni rezultati 1 2 3 4 5 

 

6. Označite v spodnji tabeli, v kakšni meri so posamezni motivacijski dejavniki 

izpolnjeni na vašem delovnem mestu. (Pri vsaki trditvi obkrožite št. od 1 do 5) 

 

 Neizpolnjen Delno 

izpolnjen 

Zadovoljivo 

izpolnjen 

V precejšni 

meri 

izpolnjen 

Popolnoma 

izpolnjen 

 V vsaki vrstici označite po samo en odgovor. 

a) višina plače 1 2 3 4 5 

b) pohvala vodje 1 2 3 4 5 

c) dobri odnosi s sodelavci 1 2 3 4 5 

d) dobri odnosi z vodjo 1 2 3 4 5 

e) zanimivo, dinamično delo 1 2 3 4 5 

f) soodločanje pri delu 1 2 3 4 5 

g) ugoden delovni čas 1 2 3 4 5 

h) občutek pomembnosti dela 1 2 3 4 5 

i) dobri delovni rezultati 1 2 3 4 5 

 

7. Ali vas trenutni sistem plač in nagrad spodbuja k doseganju vaših ciljev? 

(obkrožite) 

• da 

• ne 

 

8. Kakšno se vam zdi sedanje vodenje? (obkrožite) 

a) Odlično 

b) Dobro 

c) Zmerno 
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d) Slabo 

e) Zelo slabo 

 

9. Katera motivacijski dejavnik, bi vas še dodatno motiviral? (Izberite 2 najbolj 

pomembna dejavnika za vas) 

a) Večje zaupanje nadrejenega 

b) Dodatna odgovornost 

c) Zaposlitev za nedoločen čas 

d) Denarne nagrade 

 

 

Hvala za sodelovanje. 

 

 

 

 


