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POVZETEK  

V zaključni projektni nalogi sta obravnavani področji zadovoljstva in motiviranosti 

zaposlenih. V teoretičnem delu so opredeljeni pojmi: zadovoljstvo, motiviranost ter dejavniki 

motivacije in zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu. V empiričnem delu je v izbranem 

podjetju iz panoge bančništva narejena analiza o zadovoljstvu in motiviranosti zaposlenih. Na 

podlagi rezultatov ankete so podane ugotovitve in razviti predlogi izboljšav za doseganje 

večjega zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih. 

Ključni pojmi: management, podjetje, zaposleni, motiviranost, zadovoljstvo, dejavniki, 

bančništvo. 

 

SUMMARY 

The areas of job satisfaction and employee motivation are considered in this final project 

work. The theoretical part defines concepts as are: satisfaction, motivation, factors of 

motivation and employee satisfaction in the workplace. Levels of satisfaction and employee 

motivation in the selected company of banking branch are analyzed in the empirical part of 

this work. All findings are based on the results of the survey. Proposals for improvement are 

developed in order to achieve greater job satisfaction and employee motivation.  

Keywords: management, business, employee motivation, satisfaction, factors, banking. 
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1 UVOD 

Zaposleni so bistveni kapital vsake organizacije, zato je zelo pomembno, da so v organizaciji 

zaposleni zadovoljni in motivirani delavci. Zaposleni so glavni dejavnik ustvarjanja uspeha v 

organizaciji, zato bi morale organizacije veliko pozornosti posvečati zadovoljstvu in 

motiviranosti svojih delavcev. Zaposleni bodo delali bolje in uspešneje, če bodo pri svojem 

delu motivirani, bolj zadovoljni delavci pa so tudi bolj produktivni pri delu. Večja 

produktivnost delavcev je lahko ena od temeljnih prednosti organizacije pred drugimi 

organizacijami, zato je potrebno z zaposlenimi ravnati na pravilen način. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema  

Mihalič (2008, 4) navaja, da »... je zadovoljstvo zaposlenih odločilno za krepitev in razvoj 

človeškega kapitala«. Motivirani in zadovoljni zaposleni so ključni za vsako podjetje, vendar 

se marsikatero podjetje na tem področju srečuje z velikimi težavami, saj svojih zaposlenih ne 

znajo ali nočejo pravilno motivirati. V poslovnem svetu ne obstajajo točno določena pravila 

za motiviranje zaposlenih. Mihalič (2010, 4) navaja, da »... je motiviranje nujno, brez 

motiviranja sodelavcev ni uspešnega vodenja, brez uspešnega vodenja ni uspešnih zaposlenih 

in brez uspešnih ljudi ni uspešnega podjetja«. 

Dimovski in Penger (2008, 131) pravita: »Motivacija zaposlenih vpliva na produktivnost, zato 

je del managerjevega dela, da usmeri motivacijo k doseganju ciljev podjetja.« Motiviranost 

vpliva na vsakega posameznika - zaposlenega, zato se tudi najboljši delavci z veliko 

izkušnjami, sposobnostmi in znanjem na delovnem mestu ne morejo izkazati brez ustrezne 

motivacije. Naloga managementa je zagotoviti, da so zaposleni zadovoljni in motivirani. Z 

višanjem stopnje motivacije se viša tudi stopnja zadovoljstva pri delu. Lipičnik (2002 po 

Možina 2002b, 473) pravi, da »... ni človekove aktivnosti, ki ne bi bila motivirana«. 

Vprašanje, na kakšen način motivirati zaposlene, da bodo pri svojem delu zadovoljni, se 

pojavlja že od nekdaj. Vsako podjetje ima drugačne sisteme ter načine motiviranja, saj se 

zaposleni med seboj razlikujejo in imajo različne potrebe. Za doseganje visoke stopnje 

učinkovitosti je zaposlene potrebno pravilno motivirati ter se posvetiti vsakemu zaposlenemu 

posebej, se prilagoditi njihovim željam ter potrebam. Kadar so zaposleni dobro motivirani, 

prihajajo na delo boljše volje, z več novimi idejami, večjim zagonom za delo, bolj so predani 

delu in zanj kažejo večje zanimanje. Zaposleni svoje delo opravljajo bolje, saj si želijo delati 

in ne delajo zato, ker so v delo prisiljeni. Raziskave kažejo, da je mogoče s primernim 

oblikovanjem dela povečati motivacijo delavcev za delo. Večja motiviranost izboljšuje 

delovne dosežke in povečuje zadovoljstvo delavcev ter jih hkrati pozitivno spodbuja (Zupan 

2009, 341). 

»Motivacija je namreč nekaj, kar je potrebno spodbuditi, nato pa razvijati. In tudi ni dovolj, da 
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motivacijo spodbudimo zgolj enkrat in z enim samim pristopom, temveč jo je potrebno stalno 

spodbujati na različne načine in tudi redno razvijati.« (Mihalič 2010, 6) 

»Motivacija izvira iz posameznikovih potreb in vrednot, zato dober vodja pomaga 

posameznikom pri spreminjanju njihovih potreb v želje po osebnih dosežkih pri delu, z 

občutkom, da prispevajo k skupnemu doseganju zastavljenih ciljev. Brez motivacije ni 

mogoče uspešno opraviti aktivnosti in zadovoljiti svojih potreb, zato je pomembna motivacija 

za delo, saj morajo zaposleni dobiti občutek, da jim je delo izziv, ki od njih zahteva najboljše 

in največ, glede na njihove zmožnosti, s prevzemanjem odgovornosti za doseganje osebnih 

cilje in ciljev organizacije.« (Merkač Skok 2005, 195) 

Le zadovoljni zaposleni so lahko pri delu učinkoviti, uspešni, zato je vsaka organizacija lahko 

resnično učinkovita in uspešna le, če so njeni zaposleni v veliki večini zadovoljni in 

motivirani. Organizacija je močna toliko, kolikor je močan človeški kapital v njej, človeški 

kapital pa bodo hitreje in intenzivneje generirali tisti posamezniki, ki so zadovoljni (Mihalič 

2008, 4). 

Namen motiviranja je pripraviti zaposlene k boljšemu delu, večji kvaliteti opravljenega dela 

ter doseči, da bodo zaposleni tudi sami zadovoljni z opravljenim delom (Kušar 2014, 126). Za 

vsako organizacijo je pomembno, da redno izvaja različna raziskovanja in analize o 

zadovoljstvu in motiviranosti zaposlenih, saj bo tako lažje določila motivacijske dejavnike ter 

nato motivirala svoje zaposlene.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati in opredeliti motiviranosti in zadovoljstvo 

zaposlenih ter:  

- opredeliti pojma motivacija in zadovoljstvo; 

- raziskati dejavnike, ki vplivajo na motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih v izbrani 

organizaciji; 

- raziskati teorijo in prakso s področja izvajanja postopkov za izboljšanje zadovoljstva in 

motiviranja zaposlenih s pomočjo javno dostopne strokovne literature; 

- raziskati raven zadovoljstva in motiviranosti v izbrani organizaciji; 

- izvesti anketo o stanju motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih v izbrani organizaciji; 

- ugotoviti dejansko stanje motiviranosti zaposlenih v izbrani organizaciji. 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

- Preučiti dejavnike, ki vplivajo na motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih v izbrani 

organizaciji.  

- Razviti predloge za izboljšavo oziroma za dvig zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih v 

izbrani organizaciji.  
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1.3 Metode za doseganje ciljev projektne naloge 

Pri raziskovanju področja zadovoljstva in motiviranja zaposlenih smo uporabili naslednje 

metode: 

- opisno ali deskriptivno metodo (opisovanje posameznih pojmov, primerjave, razlike); 

- metodo kompilacije (povzemanje spoznanj, stališč, sklepov, rezultatov); 

- metodo zbiranja podatkov (strokovna literatura); 

- metodo komparacije (citati drugih avtorjev, povzetki in prepričanja drugih avtorjev); 

- metodo anketiranja (zbiranje in analiza podatkov v izbrani organizaciji s pomočjo anket); 

- metodo študija primera zadovoljstva in motiviranosti na konkretnem izbranem podjetju X 

v panogi bančništva. 

V teoretičnem delu smo raziskovali področje zadovoljstva in motiviranja zaposlenih z metodo 

zbiranja dejstev in analize sekundarnih virov: strokovne literature, člankov iz strokovnih revij 

in člankov iz svetovnega spleta ter z opisno - deskriptivno metodo, s katero smo opisali pojme 

in pojave, povezane s problemom raziskovanja v tej nalogi. Opredelili smo posamezne pojme, 

analizirali različna spoznanja in ugotovitve, jih med seboj povezali in primerjali (metoda 

komparacije).  

V empiričnem delu smo uporabili metodo anketiranja, pri kateri podatke zbiramo s pomočjo 

anketnega vprašalnika. Uporabili smo tudi metodo kompilacije, s katero smo povzeli 

ugotovitve, do katerih smo prišli s pomočjo ankete.  

Anketa med zaposlenimi je bila mnenjska anketa zaposlenih na različnih delovnih mestih s 

podobnimi nalogami. Anketirali smo del zaposlenih v organizaciji, t. j. približno 60 

zaposlenih. Anketa je bila anonimna. Na podlagi rezultatov ankete smo določili, kakšni sta 

stopnji zadovoljstva in motivacije zaposlenih. Rezultate smo predstavili s pomočjo grafov v 

programu Microsoft Excel. Anketna raziskava je bila osnova za razvoj predlogov za 

izboljšanje.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Izhajali smo iz predpostavke, da je mogoče s primernim pristopom v vodenju sodelavcev 

zagotoviti ustrezen način doseganja zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih. S tem smo 

želeli izbrano podjetje spodbuditi, da bi posvečalo več pozornosti zadovoljstvu in 

motiviranosti zaposlenih. Predpostavljamo, da so anketiranci podajali resnična mnenja, 

skladna z realnim stanjem v podjetju. Raziskava je omejena na izbrano podjetje v panogi 

bančništva, ki ne želi biti imenovano, zato smo v nalogi za podjetje uporabili naziv Podjetje 

X. Pridobivanje informacije v izbranem Podjetju X je bilo omejeno, poslovnih skrivnosti o 

Podjetju X nismo objavljali. Omejeni smo bili z delom enega raziskovalca v času izdelave te 

raziskave od januarja 2015 do junija 2015. 
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2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH  

Zadovoljstvo zaposlenih lahko opredelimo na več različnih načinov, saj enotne definicije 

zadovoljstva ni. Avtorji uporabljajo številne definicije in razlage in zato različno opredeljujejo 

pojem zadovoljstva. Z zadovoljstvom in nezadovoljstvom zaposlenih se srečujejo vsa 

podjetja, saj so prav zadovoljni zaposleni bistvo vsakega podjetja. 

Zadovoljstvo zaposlenih predstavljata zadovoljstvo pri delu in zadovoljstvo s posameznimi 

elementi dela in delovnega mesta: od zadovoljstva z nalogami do zadovoljstva z neposredno 

nadrejenimi, z možnostmi izobraževanja, s sodelavci, s fizičnimi pogoji dela, z opremljenostjo 

delovnega prostora, z možnostjo napredovanja, z načinom dela, z nagrajevanji, s plačo, z 

delovnim časom in podobno (Mihalič 2006, 266).  

2.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih  

Mihaličeva (2008, 4) opredeljuje zadovoljstvo »... 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«. 

Zadovoljstvo pri delu in na delovnem mestu lahko opredelimo kot »... tak občutek, ki preveva 

posameznika, na osnovi katerega se z veseljem odpravi na delo, se veseli novih delovnih 

izzivov, se rad vrača med sodelavce, se dobro počuti pri opravljanju dela in podobno ...« 

(Mihaličeva 2008, 4) »Pri tem pa gre tudi za to, da sama misel na delo na delovno mesto pri 

posamezniku sproži prijetne občutke, večinoma lepe spomine na pretekle dogodke pri delu in 

na osnovi obstoječega stanja pri delu povzroča tudi optimističen pogled na lastno karierno 

prihodnost.« (Mihaličeva 2008, 4) 

Di Grazia (2014) pojmuje 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 

ter glede na delavčevo plačo«. 

Mihalič (2008, 4) pravi, da je »... zadovoljstvo zaposlenih eden od najpomembnejših 

dejavnikov, kar nam potrjuje, da je najpogostejši vzrok tako za slabo in neustrezno 

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

posameznika«. 

Včasih so zadovoljstvo obravnavali kot enodimenzionalen pojav na lestvici, ki jo na eni strani 

opredeljuje popolno zadovoljstvo in na drugi popolno nezadovoljstvo. S tega vidika naj bi bili 

zaposleni bodisi bolj bodisi manj zadovoljni z delom. To zadovoljstvo naj bi bil nekako 

celosten občutek, vsota stopenj zadovoljstva s posameznimi vidiki življenja in dela v podjetju, 
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ki potem določa vsebino odzivov zaposlenih na različne dogodke in okoliščine (Musek Lešnik 

2006). 

Poznamo tri pomembne vidike zadovoljstva pri delu (Černetič 2004, 157): 

- Vrednost: zadovoljstvo pri delu je funkcija vrednosti, ki si jo posameznik zavestno ali 

podzavestno prizadeva doseči. 

- Pomembnost: zaposleni v podjetju imajo različna mnenja o pomenu posameznih 

vrednosti, npr. nekdo lahko ceni pri svojem delu visoko plačo, za drugega pa so 

pomembnejša potovanja, ki so povezana z opravljanjem njegovega dela. 

- Zaznavanje: način posameznikovega zaznavanja trenutnih razmer in primerjave s svojimi 

vrednostmi.  

Zadovoljstvo zaposlenih lahko preučujemo na dva načina; prvo kot celovito zadovoljstvo pri 

delu (kako je posameznik zadovoljen s svojim delom kot celoto) in kot posameznikovo 

zadovoljstvo na določenem področju dela (plača) (Černetič 2004, 157). 

Mihaličeva (2008, 12) pravi, da »... je zadovoljstvo zaposlenih koncept, ki ga lahko in tudi 

mora izvajati vsak vodja, vsaka organizacija, vsak delodajalec, vanj mora biti vključen vsak 

zaposlen, vsak član tima, vsak delojemalec«. 

Zaradi nezadovoljstva zaposlenih lahko v organizacijah pride do neželenih posledic 

(odpovedi, nemotiviranost, slabo opravljeno delo in podobno). Za preprečevanje takih 

dogodkov morajo organizacije stalno vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva zaposlenih 

(Treven 1998, 131). 

2.2 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih  

V zadnjih letih se vse bolj prepoznava pomen človeškega kapitala v organizacijah. 

Organizacije so ugotovile, da so zanje zadovoljni zaposleni ključnega pomena in da lahko 

zaposleni ogromno doprinesejo v podjetje. Cilj vsakega podjetja so učinkoviti in uspešni 

zaposleni. Vodstvo podjetja mora torej izbrati primerne dejavnike, s katerimi bo svoje 

zaposlene motiviralo tako, da bodo pri svojem delu zadovoljni. Na zadovoljstvo zaposlenih 

vpliva veliko dejavnikov, ti dejavniki pa imajo različne posledice na zaposlene.  

Na zadovoljstvo posameznika vplivajo različni dejavniki, ki so vezani zlasti na sodelavce, 

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

plačo, načine dela in podobno (Mihalič 2008, 5).  

Mihalič (2006, 266) pravi, da so »... dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom in delovnim 

mestom so odvisni od posameznika, vendar obstojijo nekateri splošni elementi, ki so potrebni 

za zadovoljstvo na delovnem mestu in pri delu vsakega zaposlenega«. 
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Po rezultatih najobsežnejše mednarodne raziskave (Gallup Institute 1999–2007) so 

najpomembnejši predpogoji za zadovoljstvo zaposlenih, ki bi jih delavcu lahko in tudi moral 

zagotavljati vsak vodja in vsaka organizacija, naslednji (Mihalič 2008, 5):  

- definiranje pričakovanj in jasno postavljanje ciljev; 

- spodbujanje sposobnosti in integracije sposobnosti z nadarjenostjo; 

- izpostavljanje dosežkov pri delu in spodbujanje samoinciativnosti; 

- prispevanje k razvoju organizacije preko osebnega razvoja; 

- razvijanje solidarnosti in prijateljstva v medosebnih odnosih; 

- izpostavljanje pomena prispevka posameznika za uspehe organizacije; 

- omogočanje odprte in demokratične komunikacije; 

- spodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi, motiviranje. 

Ljudje smo med seboj različni, zato različno vrednotimo različne stvari in imamo različne 

cilje. Nekaterim je pomembnejši denar, drugi so zadovoljni z majhno plačo. Tretji sprejemajo 

raznovrstne naloge brez izbire, samo da lahko ostanejo v varnem okolju organizacije, nekateri 

so zadovoljni že z majhnimi stvarmi, nekateri si želijo izzivov, zahtevnih nalog in podobno. 

Za zaposlene niso več pomembni samo cilji, temveč tudi verjetnost njihovega doseganja in 

prizadevanja (Možina 2002a, 184). V preglednici je prikazanih šest dejavnikov, ki prispevajo 

k zadovoljstvu z delom.  

Preglednica 1: Dejavniki, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom 

Dejavniki Razlogi za zadovoljstvo 

Vsebina dela Možnost uporabe znanja, možnost učenja in strokovne rasti, 

zanimivost dela. 

Samostojnost pri delu Možnost odločanja o tem, kaj in kako bo delavec delal, 

samostojno razporejanje delovnega časa, vključenost v 

odločanje o splošnejših vprašanjih dela in organizacije. 

Plača, dodatki in 

ugodnosti 

Ustrezna višina plače, povezava plače z uspešnostjo, različne 

nagrade in priznanja za uspešno delo, dodatki ali delovne 

naloge, ki jih posameznik ceni. 

Vodenje in organizacija 

dela 

Ohlapen nadzor, dajanje priznanj in pohval ter izrekanje 

pripomb in graj, usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne 

naloge, skrb za nemoten potek dela. 

Odnosi pri delu Dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, 

sproščena komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in 

podrejenimi. 

Delovne razmere Majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji, 

odpravljanje motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, 

kot so vlaga, neugodna temperatura, hrup, prah ipd. 

Vir: Možina 2002a, 184; Zupan 2009, 341. 
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Poleg zgoraj navedenih poznamo še mnoge druge dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu 

posameznika. Dva od pomembnejših sta tudi varnost zaposlitve in možnost izražanja svojega 

mnenja. Od samega zaposlenega pa je odvisno, kako bo kakšen dejavnik koga spodbudil. 

Zgodi se lahko tudi, da kakšen od dejavnikov še poveča nezadovoljstvo zaposlenih. 

 

Slika 1: Opredelitev zadovoljstva zaposlenih 

Vir: Hribar 2007, 8. 

Vsak dejavnik različno vpliva na zaposlene. Te dejavnike lahko na splošno razdelimo v tri 

velike skupine, in sicer na: organizacijske, skupinske in osebnostne (Di Grazia 2014). Zgornja 

slika prikazuje, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo in kateri na nezadovoljstvo. Vsi 

organizacijski dejavniki se med seboj prepletajo. Na organizacijske dejavnike, kot so plača, 

napredovanja in podobno, najbolj vpliva sama organizacija. Skupinski dejavniki so tisti, ki 

lahko vplivajo na pozitivno delovno okolje, dobre odnose med zaposlenimi, vzdušje med 

zaposlenimi in podobno. Tretja skupina dejavnikov so osebni dejavniki, ki so popolnoma 

odvisni od zaposlenih in njihove osebnosti. Zaposleni sami najbolje vedo, kakšne so njihove 
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potrebe, prizadevanja in vrednote. 

Pri zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih je potrebno izhajati tudi iz individualnih potreb in 

želja. Nekateri ljudje so lahko zadovoljni s svojim delovnim mestom iz popolnoma istih 

razlogov, zaradi katerih so drugi lahko zelo nezadovoljni (Mihalič 2006, 267). 

2.3 Metode merjenja zadovoljstva zaposlenih  

Bistvo vsake organizacije je, da se poskuša približati svojim zaposlenim in da učinkovito 

upravlja s človeškimi viri. Zaposleni so zagotovo največji kapital organizacije. Zato je 

pomembno, da vodstvo meri zadovoljstvo zaposlenih v podjetju. S tem poskuša dobiti 

povratne informacije od svojih zaposlenih o tem, kako se zaposleni počutijo na delovnem 

mestu, kje bi si želeli sprememb in kaj bi radi še izboljšali. Priporočeno je, da vodstvo 

podjetja večkrat letno izvaja merjenje zadovoljstva zaposlenih.  

Z merjenjem zadovoljstva zaposlenih je mogoče pridobiti bogat vir povratnih informacij o 

trenutnem stanju zadovoljstva ter stopnje pripadnosti zaposlenih organizaciji. S pomočjo 

merjenja zadovoljstva zaposlenih je mogoče ugotoviti, kako velik izziv čaka organizacijo na 

tem področju ter določiti prednosti in slabosti organizacije. Merjenje zadovoljstva vodstvu 

omogoča pomembne povratne informacije, na osnovi katerih je mogoče ugotoviti, kje in na 

katerih področjih v organizacijah so potrebne spremembe (Mihalič 2008, 90). 

Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu lahko merimo z naslednjimi elementi (Mihalič 

2006, 268): 

- Z delom in nalogami. 

- Z neposredno nadrejenimi. 

- Z ožjimi sodelavci. 

- Z možnostmi izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. 

- S stalnostjo zaposlitve. 

- Z možnostjo napredovanja. 

- Z delovnim časom. 

- S plačilom za opravljeno delo. 

- S statusom v organizacijski enoti in v organizaciji kot celoti. 

- Z možnostjo razvoja kompetenc zaposlenih. 

- Z oblikami nagrajevanja in motiviranja. 

- S fizičnimi pogoji dela.  

Orodje merjenja zadovoljstva zaposlenih uporabljamo za povečevanje stopnje zadovoljstva 

zaposlenih iz naslova rezultatov spremljanja in merjenja zadovoljstva zaposlenih (Mihalič 

2006, 267). 
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Merjenje stopnje zadovoljstva zaposlenih je priporočljivo izvajati vsaj enkrat letno. Merjenje 

zadovoljstva zaposlenih naj se izvaja tudi pred, med in po uvajanju radikalnih sprememb v 

organizaciji (kot so večja odpuščanja zaposlenih, obsežnejše reorganizacije in podobno). Na 

podlagi teh meritev je mogoče spremljati, kako so posamezne spremembe v organizaciji 

sprejeli zaposleni in kako so bile učinkovite. Dobro je, da v samo merjenje vključimo vse 

zaposlene (Mihalič 2008, 90). 

Poznamo kvalitativne in kvantitativne metode ter sekundarne podatke, s katerimi lahko 

merimo stopnjo zadovoljstva. Merjenje zadovoljstva lahko razdelimo po naslednjih metodah 

(Tavčar 2004, 46–49): 

- Kvantitativne metode, ki zajemajo različna anketiranja, npr. poštno ali internetno 

anketiranje. S temi metodami lahko ugotovimo, ali so zaposleni zadovoljni in s čim so 

zadovoljni. Pridobljeni podatki izražajo odgovore na vprašanji: Kaj in Koliko? 

- Kvalitativne metode so metode, pri katerih merjenje zadovoljstva poteka v obliki osebnih 

globinskih intervjujev (globinski intervju z dvema udeležencema naenkrat). Med te 

metode spadajo skupinske diskusije. S temi metodami ugotovimo vzroke zadovoljstva in 

nezadovoljstva zaposlenih ter pridobimo odgovore na vprašanje: Zakaj? 

- Sekundarni podatki, med katere spadajo razne evidence pritožb, absentizem in fluktuacija. 

Nobena od teh metod pa ni popolna, vsaka ima tako prednosti kot slabosti, ki so predstavljene 

v naslednjih preglednicah (Tavčar 2004, 47–49): 

Preglednica 2: Prednosti in slabosti kvantitativnih tehnik za merjenje delovnega 

zadovoljstva 

Prednosti Slabosti 

Poenoten inštrument z vnaprej določenimi 

elementi zadovoljstva. 

Vnaprej določeni elementi zadovoljstva ne 

omogočajo novosti. 

Primerljivost med elementi. Težje izraziti lastna mnenja. 

Primerljivost med enotami (oddelki, podjetji). Motive in procese ni mogoče vedno 

odkriti. 

Lahko sledenje spremembam. Ne raziskuje vzroka. 

Nizki stroški izvedbe. Neprilagojenost specifičnim situacijam. 

Enostavna analiza podatkov in hitra izvedba. Pomembnost elementov zadovoljstva ni 

vedno izražena. 

Zagotavlja anonimnost.  

Vir: Tavčar 2004, 47. 
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Preglednica 3: Prednosti in slabosti kvalitativnih tehnik za merjenje delovnega 

zadovoljstva 

Prednosti Slabosti 

Enkraten pogled v kvalitativno drugačne 

vsebine, ki jih z ostalimi metodami ne 

moremo zajeti. 

Možnost subjektivne interpretacije, zato je 

pomembna skupinska interpretacija. 

Celovito, vsebinsko bogato razumevanje 

vedenja in procesov. 

Težje številčno merjenje sprememb. 

Omogočeno izražanje lastnih mnenj. Strah pred izgubo anonimnosti udeležencev. 

Daje ideje za rešitve in nadaljnje korake. Izvedba in analiza vzameta veliko časa. 

Možnost vnašanja novih, do sedaj 

neupoštevanih elementov. 

Potrebno nadaljevanje z metodami za 

kantifikacijo rezultatov. 

Prilagojenost za vsako delovno enoto in 

situacijo. 

Primerjava med oddelki v času ni enostavna. 

Hitrost izvedbe. Za izvedbo so potrebna specifična znanja in 

izkušnje. 

Vir: Tavčar 2004, 47. 

Bolj pogosto se uporabljajo kavntitativne metode, ki jih smo uporabili tudi na primeru 

izbranega podjetja. Sestavili smo vprašalnik za zaposlene, ki je anonimen, zaposleni pa so za 

vsako vprašanje podali oceno. Prednost vprašalnika je, da je hiter in enostaven način za 

pridobivanje podatkov. 

2.4 Povečanje zadovoljstva zaposlenih pri delu  

Vsaka uspešna organizacija začne svojo pot z zadovoljnimi zaposlenimi, to zadovoljstvo pa je  

potrebno ohranjati in ga povečevati. Zaposleni ne bodo samoiniciativno vplivali na povečanje 

svojega zadovoljstva, saj je to naloga vodstva. V prejšnjem poglavju smo predstavili metode 

merjenja zadovoljstva zaposlenih, s katerimi pridemo do informacij in na podlagi teh nato 

uvedemo dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 

Samo zadovoljni zaposleni so lahko učinkoviti in uspešni pri opravljanju svojih del in nalog. 

Za uspešnost zaposlenih bomo torej naredili največ, če bomo zagotavljali zadovoljstvo pri 

delu in na delovnem mestu. Vsi ukrepi za večje zadovoljstvo zaposlenih vplivajo tako na 

večjo uspešnost zaposlenih kot na večjo uspešnost same organizacije (Mihalič 2008, 10). 

Vsi ukrepi, s katerimi želimo povečati zadovoljstvo zaposlenih, morajo biti torej pripravljeni 

in aplicirani tako, da bodo posredno ali neposredno povečevali stopnjo zadovoljstva in da ne 

bodo pri zaposlenih sprožili nezadovoljstva (Mihalič 2008, 10). 

Tanja Milovanovič (2012) pravi, da »... so zadovoljni zaposleni lahko dolgoročno gibalo 



 

11 

uspešnega poslovanja podjetja«. V Sloveniji pogosto predvidevamo, da so zaposleni 

samoumevno zadovoljni že, če imajo redno in dobro plačilo. Zadovoljstvo lahko povečamo z 

različnimi ukrepi, ki so za vsako podjetje posebej prilagojeni zaposlenim (to so npr. preprosti 

ukrepi, kot je, da se organizacija drži danih obljub, ki jih da svojim zaposlenim). Vse 

zaposlene je potrebno pošteno obravnavati in z vsemi je potrebno ravnati enako, ne glede na 

njihov položaj in prijateljske odnose. Pravijo, da bolj kot je zadovoljen vodja, bolj so 

zadovoljni tudi zaposleni (Milovanovič 2012).  

2.5 Nezadovoljstvo pri delu  

Nezadovoljstvo zaposlenih se pojavlja v vsakem podjetju. Podjetja se med seboj razlikujejo, 

med seboj se razlikujejo tudi zaposleni, ki imajo različne potrebe in mišljenja. Vseh 

zaposlenih ni mogoče zadovoljiti. Vzrokov za nezadovoljstvo v organizacijah je veliko: 

prepiri, plača, odnosi, napredovanja in podobno.  

Černetič (2004, 157) pravi, »... da lahko zaradi nezadovoljstva zaposlenih pri opravljanju 

njihovega dela v podjetju prihaja do nezaželenih posledic, odpovedi, odsotnosti z dela, zamud 

pri prihodu na delo in podobno. Zato je potrebno vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva 

zaposlenih pri delu«. 

Herzberg je na podlagi svoje teorije motivacije povedal, da največje nezadovoljstvo povzroča 

odsotnost tako imenovanih zunanjih dejavnikov (Možina 2002a, 181–182): 

- Ustrezne politike in upravljanja v organizaciji.  

- Ustreznega vodenja. 

- Dobrih odnosov z nadrejenimi. 

- Dobrih delovnih razmer. 

- Ustrezne plače. 

- Dobrih odnosov s sodelavci. 

Dejavnike nezadovoljstva je Herzberg imenoval »higieniki«. Če bomo delo in organizacijo 

oblikovali ustrezno, nam bo uspelo v delovno okolje vnesti motivacijo, tako da bodo delavci 

zadovoljni, če pa nam bo uspelo v delovno okolje vnesti »higienike«, bomo preprečili 

nezadovoljstvo (Zupan 2009, 342). 

Med dejavniki nezadovoljstva se pri nas pojavlja slabo cenjeno delo, kar pomeni, da zaposleni 

za svoje delo ne dobijo ustreznih priznanj. Delavci ne dobijo dovolj povratnih informacij o 

podpori ter o svojem delu Prizadevati si je potrebno, da se izognemo nezadovoljstvu 

zaposlenih. Problematične oblike izražanja nezadovoljstva zaposlenih so naslednje (Zupan 

2009, 345–348): 

1. Absentizem oziroma izostajanje z dela. Razlog zanj je lahko zakonsko dovoljena 

odsotnost, na primer bolezen. Najbolj problematična je bolniška odsotnost, na katero 
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vplivajo neugodne delovne razmere, nesreče pri delu, slabi odnosi zaposlenih s sodelavci 

ali vodji in podobno. Zaradi absentizma se organizacijam povečujejo stroški dela in 

težave pri organizaciji proizvodnje.  

2. Fluktuacija oziroma zapuščanje organizacij. Fluktuacijo opredeljujejo kot gibanje 

nezadovoljnih kadrov iz ene organizacije v drugo. Na fluktuacijo vplivajo različni osebni 

(spol, starost, zakonski stan itd.) in organizacijski dejavniki (organizacija dela in delovne 

razmere, plača, možnosti napredovanja itd.).  

3. Nezaželeno oziroma deviantno vedenje posameznikov. Individualno nezadovoljstvo se 

pojavlja v različnih oblikah, npr. manjša delovna vnema vse do upočasnitve dela, bolniški 

izostanki, širjenje nezadovoljstva med sodelavci in podobno. Delavci nezadovoljstvo 

delno izražajo v okviru dopustnih meja in predvsem zmanjšujejo delovno uspešnost.  

4. Kolektivne zahteve, protesti in stavke se pojavljajo, kadar nezadovoljstvo preseže 

individualno raven. 

Zupan (2009, 347) pravi, da »... je najboljši ukrep proti nezadovoljstvu odstranitev vzrokov za 

nastanek nezadovoljstva«. Nezadovoljstva zaposlenih ni mogoče povsem izključiti, zato je 

pomembno, da organizacije poiščejo rešitve zanj.  
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3 MOTIVIRANOST ZAPOSLENIH  

Zagotavljanje motiviranosti zaposlenih je ena izmed pomembnejših nalog vodje. Za 

motiviranost posameznika mora obstajati določen zunanji element, nekdo mora tega 

posameznika z nečim spodbuditi k razvoju motivacije. Motivacijo posameznika je namreč 

potrebno spodbuditi od zunaj, šele nato se lahko razvija znotraj posameznika. Zaposlene 

motiviramo z namenom, da bodo uspešnejši in učinkovitejši pri svojem delu, tako bo 

posledično uspešnejša tudi organizacija. Zaposleni morajo biti motivirani, da bodo sploh 

pripravljeni delati, se učiti, inovirati, ustvarjati, se razvijati, raziskovati, rasti in podobno 

(Mihalič 2010, 4–7). 

3.1 Opredelitev motiviranosti zaposlenih  

Za uspešno opravljanje katerega koli poklica in dela je potrebna motivacija. Motivacija je 

stopnja prostovoljne pripravljenosti posameznika za napor, za doseganje določenega cilja, ob 

zadovoljitvi individualnih potreb zaposlenih. Mogoče je reči, da je motivacija psihološka 

spodbuda za delo. Razlike med zaposlenimi se najbolj kažejo prav v motiviranosti (Florjančič 

in Ferjan 2000, 134). 

Motiviranost zaposlenih vpliva na produktivnost, zato je del managerjevega dela, da usmeri 

motivacijo k doseganju ciljev organizacije. Proučevanje motivacije pomaga managerjem 

razumeti, kaj ljudi spodbudi, da pričnejo z akcijo, kaj vpliva na izbor dejanj in zakaj pri 

nekem počutju vztrajajo (Dimovski in Penger 2008, 131). 

Trevenova (2001, 124) pravi, da »... ima vsak človek v svojem življenju različne potrebe, zato 

motiviranost na vsakega vpliva drugače«. 

Motivacija je pomembna aktivnost managementa, s katero si managerji prizadevajo prepričati 

zaposlene, da bi s svojim delom dosegali rezultate, pomembne za njihovo organizacijo. Drugi 

pomen motivacije, ki ga predstavlja Trevenova je, da motivacija izhaja iz psihološkega 

koncepta in se nanaša na notranje, mentalno stanje posameznika. Različni avtorji 

opredeljujejo motivacijo tako (Treven 1998, 106–107): 

- »Motivacija je pripravljenost za akcijo, da bi zadovoljili potrebo posameznika.« 

- »Motivacija je povezana s posameznikovim duševnim stanjem in se nanaša na sprejem, 

usmeritev, vztrajnost in konec določene oblike vedenja.« 

- »Motivacija vključuje dejavnike, ki usmerjajo in uravnavajo vedenje ljudi in drugih 

organizmov.« 

- »Problem motivacije je v bistvu problem mobilizacije in usmerjanja energije k 

postavljenemu cilju.« 

- »Motivacija je proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe in se nadaljuje z določenim 

vedenjem, da bi dosegli želeni cilj ter s tem zmanjšali ali v celoti zadovoljili potrebo.« 
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Motivacija postavlja dve vprašanji: kako ravnati z ljudmi in kako doseči, da bi bili sami 

zadovoljni s svojim delom. Pri motiviranosti zaposlenih je pomembno ugotoviti, koliko so 

ljudje predani svojemu delu in koliko si prizadevajo doseči zastavljene cilje (Keenan 1995,  

5–6). 

Raziskovalci motivacije poudarjajo, da je rezultat motivacije pričakovanje. Zato so zaposleni 

zadovoljni takrat, ko se pričakovanja uresničijo (Lipičnik in Možina 1993, 44). 

Černetič (2004, 143–144) pravi, da je »... motivacija tesno povezana s človeškimi aktivnostmi 

z delom. Lahko rečemo, da mora biti za vsako človekovo aktivnost vzrok, potreba, ki jo bo 

človek s svojo aktivnostjo tako ali drugače želel izpolniti«. 

3.2 Dejavniki motivacije  

Poznamo veliko različnih dejavnikov motivacije. Lipičnik in Mežnar (1998, 162) sta se v 

svojih raziskavah osredotočila na tri: individualne razlike, lastnosti dela in organizacijsko 

prakso. 

 

Slika 2:Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

Vir: Lipičnik in Mežnar 1998, 162. 

Slika 2 prikazuje tri pomembne dejavnike, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih. Dejavniki 

motivacije oblikujejo človekove odlike (ki ga pripeljejo na delovno mesto), aktivnosti 

zaposlenega (ki pokažejo, kako deluje na delovnem mestu v neki situaciji) in organizacijski 

sistem (ki pogojujejo delovne učinke na delovnem mestu). Vodstvo v podjetju mora 

premisliti, kako kakšen dejavnik vpliva na zaposlene (Lipičnik in Mežnar 1998, 162–163): 

- Individualne značilnosti kot so: osebne potrebe, vrednote, stališča in interesi. Vsak človek 

je edinstven, ljudje se razlikujejo od posameznika do posameznika, vsakega motivira kaj 

drugega. Nekatere motivira plača, druge varnost na delovnem mestu in podobno. 

- Lastnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Te značilnosti 

vključujejo tudi zahteve po različnih zmožnostih, določajo, kateri delavec lahko nalogo 
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opravi od začetka do konca, pogojujejo pomembne lastnosti dela, avtonomijo pri delu in 

podobno.  

- Organizacijsko prakso pa sestavljajo pravila, splošna politika, managerska praksa in 

sistem nagrajevanja zaposlenih v organizaciji.  

Lipičnik in Možina (1993, 46–48) sta predstavila dejavnike, s katerimi lahko motiviramo 

zaposlene za delo:  

- Koristnost dela: zaposleni so zvesti svojemu delu, kadar vidijo, da je njihovo delo 

pomembno. 

- Poznavanje cilja: zaposlenemu moramo postavljati jasne in korektno opredeljene cilje. 

- Poznavanje rezultatov svojega dela: zaposlene informirati o njihovem delu, kaj so 

prispevali s svojim delom, jim dati povratno informacijo. 

- Delovne razmere: slabe delovne razmere lahko negativno vplivajo na zaposlene. 

- Pohvala in graja: pohvala in graja na pravilen način pozitivno učinkujeta na posameznika. 

- Navodila za delo: podati ustrezna navodila za delo. 

- Tekmovanje: tekmovanje s samim seboj ima izredno velike učinke, še posebej, če človek 

tekmuje z namenom, da določene cilje preseže. 

- Sodelovanje: sodelovanje pri delu je dober mehanizem, s pomočjo katerega je mogoče 

dvigniti storilnost cele skupine, ne samo posameznika. 

- Ustvarjanje problemov: problem je stanje, ki po svoji naravi sili človeka v akcijo. 

- Plača: ne spada med dejavnike motivacije, ampak med dejavnike, ki povzročajo v ljudeh 

zadovoljstvo ali nezadovoljstvo. 

Zgoraj so predstavljeni poskusi motiviranja, s katerimi želijo vodje motivirati svoje 

zaposlene. Dobre namere vodij, da bi motivirali svoje sodelavce, se velikokrat ponesrečijo, 

čeprav se trudijo in ravnajo po pravilih, ki jih priporočajo strokovnjaki (Lipičnik in Možina 

1993, 46–48). 

3.3 Motivacijski proces 

Iz različnih potreb, prizadevanj in pričakovanj se izoblikuje motivacijski proces. Vse potrebe, 

želje, pričakovanja ter neposredna motivacija vplivajo na obnašanje ljudi in na zastavljanje 

življenjskih ciljev (Nemec 2005, 205). 

Nemec (2005, 205) pravi, da je potrebno »... motivacijo upoštevati kot nujno potrebno 

energijo za vsako človekovo delovanje. Ljudje ne moremo dosegati zastavljenih ciljev brez 

motivacije. Za doseganje učinkovite, visoke in produktivne motivacije so odgovorni ljudje 

sami, ker najbolj vedo, kako bodo delovali. Če delujejo pod prisilo, ne moremo pričakovati 

visoke produktivnosti in dobro opravljenega dela, če pa bodo ljudje delali z veseljem, bodo 

visoko produktivni in motivirani«. 
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Motivacijski proces je sestavljen iz treh faz (Kobal Grum in Musek 2009, 18): 

- Potreba. 

- Dejavnost. 

- Cilj. 

 

Slika 3: Motivacijski proces 

Vir: Kobal Grum in Musek 2009, 19. 

Motivacijski proces poteka v zaporednih fazah. Prva faza, potreba, je stanje, ki se pojavi ob 

nezadovoljstvu organizma (npr. potreba po hrani, vodi, spanju). Ločimo med fiziološkimi, 

psihološkimi in socialnimi potrebami. Druga faza, dejavnost, je vedenje, ki organizem 

navadno vodi do ustreznega predmeta, osebe, dogodka oziroma cilja. S svojo dejavnostjo 

oseba uresniči svoj cilj. Tretja faza je cilj, s katerim želimo zadovoljiti našo potrebo. Vsako 

naše vedenje ima svoj cilj, le zavedamo se ga enkrat bolje, drugič slabše. S ciljem želimo 

zadovoljiti potrebo (Kobal Grum in Musek 2009, 16–18). 

3.4 Motivacijske teorije 

V strokovni literaturi srečamo veliko različnih motivacijskih teorij, ki se med seboj 

razlikujejo, vsem pa je skupno vprašanje, kaj žene zaposlene k delu, kaj ljudi motivira pri delu 

ter kateri dejavniki vplivajo na njihovo delo. Vsaka motivacijska teorija si želi razložiti 

vzroke vedenja ljudi in procesov, ki to vedenje povzročijo (Treven 2001, 126). Motivacijske 

teorije delimo na vsebinske in procesne. V nadaljevanju predstavljamo vsebinske in procesne 

teorije motivacije. 

3.4.1 Vsebinske teorije motivacije  

Vsebinske teorije motivacije se ukvarjajo z vprašanjem Kaj motivira vedenje ljudi? Te teorije 

so usmerjenje v preučevanje človeških potreb, ki povzročijo določeno obliko vedenja (Treven 

2001, 126). 

Med vsebinske teorije motivacije spadajo (Treven 2001, 126–134):  

- Maslowova motivacijska teorija oziroma teorija potreb. 

- Herzbergova dvofaktorska teorija motivacije. 

- Adelferjeva ERG motivacijska teorija. 
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- Hackman-Oldhamov model značilnosti dela. 

- McClellandova motivacijska teorija dosežkov. 

Maslowa motivacijska teorija oziroma teorija potreb 

Maslowa teorija govori o tem, da je človekova aktivnost usmerjena navzgor po piramidi, k 

bolj privlačnim ciljem (Dimovski in Penger 2008, 132). Maslow je razvil dva koncepta: prvi 

je, da obstaja pet temeljnih skupin potreb, drugi pa, da so temeljne potrebe med seboj v 

hiearhičnem razmerju (Treven 1998, 113). 

 

Slika 4: Ponazoritev Maslowove motivacijske teorije 

Vir: Lipičnik in Možina 1993, 42. 

Piramido sestavlja pet potreb. Ljudje najprej zadovoljimo fiziološke potrebe, t. j. potrebe, ki 

nam omogočajo preživetje (hrana, voda, zrak, osnovna plača, ki zagotovi preživetje), nato 

potrebo po varnosti (brez nasilja, varno, urejeno družbeno okolje), potrebo po pripadnosti 

(imeti prijatelje, biti sprejet v družbo, biti ljubljen, dobri odnosi med zaposlenimi), potrebo po 

samospoštovanju, ugledu (pozitivna samopodoba, pozornost, priznanje in cenjene s strani 

drugih) in nazadnje potrebo po samopotrjevanju (razvijanje potenciala, osebna rast). Pri tej 

motivacijski teoriji je potrebno najprej zadovoljiti nižje potrebe, da bi lahko potem začutili 

višje (Dimovski in Penger 2008, 132–133). Pomembno je, da managerji presodijo, kje v 

piramidi se nahajajo zaposleni in kaj jih v nekem trenutku motivira. 

Herzbergova dvofaktorska teorija motiviranja 

Druga teorija motivacije je Herzbergova dvofaktorska teorija. Pri tej teoriji je Herzbeg naredil 

raziskavo med delavci o tem, kako zadovoljstvo pri delu vpliva na motiviranost in 

učinkovitost ljudi. V svojih raziskavah je ugotovil, da je mogoče vse motivacijske faktorje 

razdeliti v dve skupini: na higienike in motivatorje. Vsak od teh dveh faktorjev drugače vpliva 
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na zaposlene (Dimovski in Penger 2008, 133). 

Higieniki so tisti, ki povzročajo nezadovoljstvo, če niso ustrezno urejeni. Kadar so prisotni v 

delovnem okolju bo nezadovoljstvo manjše, zadovoljstvo pa zaradi njih ne bo večje. Lahko bi 

rekli, da ti faktorji sami po sebi nimajo vpliva na motiviranost (Treven 200, 129–130). 

Nasprotje higienikov so motivatorji, ki v delovnem okolju povzročajo večje zadovoljstvo in 

vplivajo na zaposlene tako, da so pri delu bolj učinkoviti, bolj predani svojemu delu. Če teh 

faktorjev v delovnem okolju ni, zaposleni zaradi tega ne bodo nezadovoljni (Treven 2001 

129–130). 

 

Slika 5: Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija 

Vir: Dimovski in Penger 2008, 134. 

Adelferjeva ali ERG motivacijska teorija  

Adelferjevo motivacijsko teorijo je razvil Adelfer Clayton, ki je Maslowovo in Herzbergovo 

teorijo dopolnil tako, da je oblikoval model potreb, ki so bolj usklajene. Vsi trije znanstveniki 

so se zavedali, da je ljudi potrebno razvrstiti v skupine ter razlikovati med potrebami višjih in 

nižjih ravni (Treven 2001, 131). 

Adelfer je ugotovil, da ima posameznik tri temeljene kategorije potreb. Združil je spodnji in 

zgornji vrsti potreb v hiearhiji Maslowa (Rozman in Kovač 2012, 414). 

Adelfer je tako določil tri skupine potreb (Treven 2001, 131): 

Potrebe po obstoju se nanašajo na izpolnjevanje osnovnih in eksitenčnih zahtev, ki jih je 

Maslow v svoji teoriji obravnaval kot fiziološke potrebe. 

Potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi se nanašajo na želje ljudi, da želijo vzdrževati 

medsebojne odnose. Maslow je v svoji teoriji te potrebe obravnaval kot socialne potrebe in 
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potrebe po samospoštovanju. 

Potrebe po razvoju, ki spodbujajo človekovo željo po razvoju in osebni rasti. Maslow je v 

svoji teoriji predstavil te tri potrebe kot potrebe po samouresničevanju. 

Adelferjeva motivacijska teorija je drugačna od prejšnji dveh, saj si lahko posameznik 

prizadeva za svoj osebni razvoj tudi, če nima zadovoljenih potreb po samem obstoju. Vse tri 

skupine se lahko pojavljajo istočasno. Ta teorija upošteva razlike med ljudmi in dejstvo, da na 

zadovoljevanje potreb vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so izobrazba posameznika, kulturno 

okolje in podobno (Treven 2001, 131). 

Hackman - Oldhamov model značilnosti dela 

Model značilnosti dela temelji na Herzbergovih rezultatih in postavlja vprašanje: Kako naj 

vodstvo spremeni lastnosti dela, da bo motiviral zaposlene in dosegel njihovo zadovoljstvo? 

(Lipičnik in Mežnar 1998, 169). 

Hackman – Oldhamov model značilnosti dela predstavlja podlago za motivacijski pristop k 

oblikovanju dela. Model je sestavljen iz štirih medsebojno povezanih spremenljivk (Treven 

2001, 131–133): 

- Osebni in delovni učinki. 

- Kritična psihološka stanja. 

- Temeljne razsežnosti dela.  

- Potrebe po razvoju. 

 

Slika 6: Model značilnosti dela 

Vir: Treven 2001, 133. 



 

20 

Iz slike 6 je mogoče razbrati, da temeljne razsežnosti dela vplivajo na pojav kritičnih 

psiholoških stanj, npr. na pomembnost in odgovornost pri opravljanju dela, kar pri 

zaposlenemu povzroči večjo motiviranost pri delu. Taka motiviranost povzroči osebne in 

delovne učinke (večje zadovoljstvo z delom, večja kakovost dela). Tudi ta model poudarja 

razlike med zaposlenimi (Treven 2001, 133). 

Na zgornji sliki je prikazano tudi to, da so osebni in delovni učinki odvisni od kritičnih 

psiholoških stanj, ki se pojavijo takrat, ko zaposleni dobro in učinkovito opravljajo svoje delo. 

Poznamo tri pomembna kritična psihološka stanja (Treven 2001, 133–134): 

- Doživljanje pomembnosti dela: zaposleni zaznajo, da je potrebno delo opravljati, ker je to 

pomembno za njih same ali druge. 

- Doživljanje odgovornosti za učinke dela: zaposleni zaznajo občutek osebne odgovornosti 

pri opravljanju dela. 

- Poznavanje rezultatov dela: zaposleni ocenijo uspešnost svojega dela. 

Model značilnosti dela poudarja individualne razlike med zaposlenimi. Zaradi teh razlik je 

učinek na zaposlene, ki je povezan z značilnostmi dela, različen. Avtor modela je prepričan, 

da sodi velikost potrebe po razvoju med individualne dejavnike. Kadar zaposleni z veliko 

potrebo po razvoju opravljajo delo, ki ima prave temeljne razsežnosti, so zanj bolj osebno 

motivirani, se počutijo bolj zadovoljni in si prizadevajo za visoko kakovost opravljenega dela 

(Treven 2001, 134) 

3.4.2 Procesne teorije motivacije  

Procesne teorije razlagajo, kako lahko izzovemo, usmerjamo, vzdržujemo in prekinemo 

določen način delovanja in vedenja posameznika (Rozman in Kovač 2012, 413). 

Med procesne teorije motivacije spadajo (Treven 2001, 134–138):  

1. Vroomova teorija pričakovanj. 

2. Adamsova teorija pravičnosti. 

3. Teorija spodbujanja. 

Vroomova motivacijska teorija pričakovanj  

Teorija pričakovanj je temeljna teorija na področju procesnega pogleda na motivacijo in 

izhaja iz ekonomsko smotrnega vedenja posameznika. Vroom je uporabljal predpostavko, da 

posameznik izbira take alternative, ki maksimizirajo njegova pričakovanja (Rozman in Kovač 

2012, 417). 

Bolj kot se zaposleni trudi za doseganje ciljev, bolj privlačen se mu zdi cilj, bolj ga delo 

motivira in večjo nagrado pričakuje. Teorija zato vključuje povezavo med naslednjimi tremi 
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spremenljivkami (Rozman in Kovač 2012, 417): 

- valenco (vrednostjo nagrade za posameznika); 

- trudom, ki ga je posameznik pripravljen vložiti za učinek;  

- nagrado, ki jo posameznik prejme za opravljeno delo. 

Teorija povezuje trud in učinek, učinek in nagrado ter nagrado in zadovoljitev osebnega cilja 

(Rozman in Kovač 2012, 417).  

Vroomov (Rozman in Kovač 2012, 417) pravi, da je posameznik pripravljen vložiti več truda 

za doseganje učinka, kadar ve, da bo učinek ustrezno nagrajen, nagrada pa povezana z 

njegovim ciljem. Če katero od omenjenih pričakovanj izostane, posameznik ni pripravljen 

delovati. 

Adamsova teorija pravičnosti 

Teorijo pravičnosti ali enakosti je razvil Adams, ki poudarja pomen pravičnosti pri delovni 

motivaciji (Treven 2001, 124). S to teorijo je želel prikazati, da zaposleni za enako delo 

pričakujejo enako plačilo. Zaposleni med seboj primerjajo znanje, ki ga vložijo v delo, 

odgovornost in napor s plačilom, ki ga dobijo za opravljeno delo drugi zaposleni. Svoj vložek 

in rezultat primerjajo z enakim odnosom pri sodelavcih (Rozman in Kovač 2012, 419). 

Ta teorija razlaga, da nagrajeni delavci povečajo svojo količino dela, premalo nagrajeni 

delavci pa znižajo svojo količino dela. Tako vzpostavijo enakost med delom in plačilom. 

Enako se zgodi pri delovnem učinku: preveč nagrajeni delavci ne povečajo količine dela, 

ampak povečajo kakovost svojega dela, saj bi drugače neenakost med zaposlenimi še 

povečali. Premalo nagrajeni delavci povečajo količino dela in zmanjšajo kakovost, da bi imeli 

boljše plačilo (Rozman in Kovač 2012, 419). 

Glavni namen teorije pravičnosti je delitev skupne nagrade in pravičnost pri ugotavljanju ter 

upoštevanju pravil (Rozman in Kovač 2012, 419). Ljudje v organizacijah so bolj zadovoljni in 

motivirani če vedo, da za vse veljajo enako pravila, da je nagrajevanje zaposlenih pravično in 

da vodstvo med njimi ne dela očitnih razlik. 

Teorija spodbujanja 

Teorija spodbujana temelji na uporabi zunanjih nagrad, s katerimi želi vplivati na 

posameznikovo vedenje. Če zaposleni svoje delo opravljajo dobro in učinkovito, so nagrajeni 

z različnimi nagradami (pohvala, priznanje, denarna nagrada). Slabost te teorije je, da 

zanemarja posameznikovo vedenje, njegova pričakovanja in druge notranje dejavnike. 

Zaposleni, ki opravljajo različna dela, so notranje motivirani za opravljanje svojega dela, njim 

že samo delo prinaša dovolj veliko nagrado. Ker ta nagrada prihaja iz dela samega, ji pravimo 
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notranja nagrada. Kadar posameznik prejema zunanje nagrade za izvedbo dela ali naloge, za 

katero je bil osebno motiviran, se lahko njegova osebna motivacija postopoma zmanjša. 

Negativni učinek zunanjih nagrad na osebno motivacijo se pojavlja pri ljudeh, ki opravljajo 

zanimivo delo. Pri zaposlenih, ki jih njihovo delo ne zanima, osebna motivacija ni izrazita. 

Zunanje nagrade, kot no npr. plače, so nujne, saj brez te nagrade dela ne bi nihče želel 

opravljati (Treven 2001, 122–123). 

3.5 Načini uspešnega motiviranja  

Načinov motiviranja je veliko. Managerji izberejo različne metode za motiviranje svojih 

zaposlenih. Velikokrat se sprašujejo, kateri načini motiviranja so najboljši, kateri najbolj 

učinkoviti. Ali bodo zaposleni motivirani ali ne? Kateri načini motiviranja bodo delovali 

kateri ne? Vsak vodja se sprašuje in razmišlja, kakšen je pravi in najboljši način motiviranja.  

Pomembno je, da motiviranje izvajamo stalno in na vseh zaposlenih. Večja učinkovitost se 

pokaže, kadar uporabljamo tri ali štiri tehnike motiviranja zaposlenih, na vseh zaposlenih 

redno, kot pa kadar uporabljamo večje število tehnik, občasno na samo določenih zaposlenih 

(Mihalič 2010, 10–12). 

Načini uspešnega motiviranja (Mihalič 2010, 11–12): 

- Nedenarne nagrade za delo, uspehe in znanja. 

- Denarne nagrade za delo, uspehe, dosežke in znanja.  

- Pisne in ustne pohvale za uspeh pri delu in razvoju. 

- Pomoč pri delu, usposabljanju in razvoju. 

- Izpostavljanje uspehov in uspešnih sodelavcev. 

- Izvajanje motivacijskih govorov zaposlenim.  

- Podpora sodelavcev pri delu, uveljavljanje in rasti. 

- Priznanja za uspehe in dobre rezultate. 

- Spodbujanje, opogumljanje in navdihovanje. 

- Zagotavljanje pozitivnega zgleda sodelavcem. 

- Zanimanje za delo, razvoj in počutje zaposlenih. 

- Izkazovanje zaupanja v sposobnosti zaposlenih. 

- Usmerjanje k doseganju ciljev in načrtov. 

- Izpostavljanje preteklih rezultatov sodelavcev. 

- Prenos lastnih znaj in izkušenj na sodelavce. 

- Čestitke zaposlenim za uspehe pri delu in razvoju. 

- Omogočanje lastnih privilegijev tudi sodelavcem. 

- Prenos nekaterih lastnih odgovornosti na sodelavce. 

- Informiranje zaposlenih o delu, organizaciji in ciljih. 

- Poudarjanje uspehov posameznika za skupni uspeh. 
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- Prirejanje slovesnosti in srečanj ob večjih dosežkih. 

- Zanimanje za želje, ambicije in zadovoljstvo. 

- Etična in enakopravna obravnava vseh sodelavcev. 

- Omogočanje odprtega in demokratičnega dialoga. 

- Nudenje dobrih pogojev dela in delovnih sredstev. 

Poleg zgoraj naštetih dejavnikov za motiviranje poznamo še mnogo takih, ki so prav tako 

pomembni pri motiviranju zaposlenih. Te elementi se nanašajo na širše organizacijsko okolje, 

na njih ne moremo vplivati v celoti, saj jih izoblikuje organizacijski sistem kot celota (Mihalič 

2010, 11–12). 
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4 ZADOVOLJSTVO IN MOTIVIRANOST ZAPOSLENIH V IZBRANEM 

PODJETJU X 

V tem poglavju bomo predstavili Podjetje X, namen raziskave, cilje, vsebino ter sestavo 

anketnega vprašalnika in na koncu analizo ter interpretacijo rezultatov raziskave.  

4.1 Predstavitev podjetja  

V zaključni projektni nalogi smo analizirali zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih na 

primeru izbranega podjetja. Podjetje deluje na področju bančništva in ne želi biti imenovano, 

zato smo ga poimenovali Podjetje X. Podjetje X svoj vpliv na finančnem trgu utrjuje z 

aktivno vlogo na vseh področjih družbenega razvoja.  

4.2 Namen raziskave  

Namen zaključne projektne naloge je analizirati stanje s pomočjo ankete, s katero smo 

raziskali motiviranost in zadovoljstvo v izbranem Podjetju X. Z anketno raziskavo smo 

raziskali, kateri dejavniki najbolj in kateri najmanj učinkujejo na motiviranost in zadovoljstvo 

zaposlenih. Zanimalo nas je, kako plača, sodelavci, izobraževanja, varnost pri delu in podobni 

dejavniki vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih ter kateri so najpomembnejši 

dejavniki zadovoljstva in motiviranosti za zaposlene. Namen raziskave je bil ugotoviti 

dejansko stanje motiviranosti in zadovoljstva v izbrani organizaciji. Za podjetje je zelo 

pomembno, da pozna stopnji zadovoljstva in motiviranosti svojih zaposlenih, saj le tako ve, 

kako oblikovati ukrepe za dvig zadovoljstva in motiviranosti. Spremljanje in poznavanje 

zadovoljstva in motiviranosti svojih zaposlenih lahko vodstvu podjetja pomaga, da dosega 

konkurenčne prednosti in je vedno korak pred drugimi. 

4.3 Cilj raziskave  

Cilj raziskave v zaključni projektni nalogi je preučiti stopnje zadovoljstva in motiviranosti v 

izbranem Podjetju X in razviti predloge za izboljšavo in dvig zadovoljstva ter motiviranosti 

zaposlenih v Podjetju X. 

4.4 Priprava na anketno raziskavo 

Za pridobivanje podatkov o zadovoljstvu in motiviranosti sodelavcev v Podjetju X smo izbrali 

metodo anketiranja. Anketni vprašalnik je bil izdelan v posebnem računalniškem programu 

1ka, kjer je reševanje veliko enostavnejše in hitrejše. Vprašalnik je bil sestavljen tako, da so 

bili odgovori že napisani (zaprti tip vprašanj), anketiranci so izbirali odgovor, ki jih je 

najbolje opisal. Vprašalniki zaprtega tipa omogočajo lažjo analizo in obdelavo podatkov. 
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Vprašalnik je bil sestavljen jasno in razumljivo, anketa je bila anonimna. 

4.5 Razvoj anketnega vprašalnika  

Vprašalnik je bil sestavljen iz več delov, skupaj je vseboval dvanajst vprašanj. Uvodnemu 

nagovoru anketirancev so sledila kratka navodila za reševanje ankete. Začetna vprašanja so se 

nanašala na splošne podatke o zaposlenih: spol, starost, dosežena izobrazba in delovna doba v 

podjetju. Drugi del ankete so sestavljala vprašanja o zadovoljstvu s plačilom, delom in 

veseljem do dela, pri katerih so anketiranci podajali odgovore tako, da so izbrali najbolj 

primeren odgovor za njih. Taka vprašanja so vprašanja izbirnega zaprtega tipa. 

Del ankete je zajemal vprašanja, ki se nanašajo na dejavnike zadovoljstva in motiviranosti. 

Anketiranci so vnaprej podane dejavnike zadovoljstva in nato motiviranosti ocenjevali z 

oceno od 1 do 5. V zadnjem delu sta sledili vprašanji: Ali podjetje dovolj motivira svoje 

zaposlene?  Kdo jih najbolj motivira? Odgovori so že bili podani, anketiranci so morali izbrati 

sebi ustrezen odgovor. Zaposleni so lahko na koncu podali svoje predloge za izboljšanje 

motiviranosti in zadovoljstva v podjetju. 

4.6 Izvedba anketne raziskave  

Anketno raziskavo smo razvijali po naslednjem zaporedju: priprava ankete, preizkus ankete, 

razpošiljanje ankete in na koncu obdelava podatkov. Za obdelavo podatkov smo uporabili 

program Microsoft Excel. Anketirani niso bili vsi zaposleni, ampak samo nekateri iz 

podobnih delovnih področij. Anketa je bila izvedena v času od 30. maja do 13. junija 2015. 

Anketna povezava je bila po elektronski pošti poslana 70 zaposlenim. Izvedenih je bilo 69 

anket, ustrezno rešenih pa 48. 48 pravilno rešenih anket predstavlja 71 % odziv zaposlenih. 

Pri reševanju je prihajalo do nejasnosti, nekateri zaposleni niso podajali pravilnih odgovorov, 

bili so neresni pri odgovarjanju, nekateri so anketo rešili nepopolno.  

4.6.1 Zadovoljstvo zaposlenih  

Za analizo zadovoljstva smo izbrali trinajst dejavnikov (Kušar 2010). Izbrali smo naslednje 

dejavnike: možnost osebnega razvoja, možnost napredovanja, redna plača, stalnost zaposlitve, 

poklicna kariera, višina plače, sodelavci, samostojnost pri delu, informiranost pri delu, 

vsebina dela, delovni pogoji in pohvale, nagrade.  

Anketiranci so morali za navedene dejavnike oceniti, kako so zadovoljni oziroma 

nezadovoljni z njihovo prisotnostjo na delovnem mestu. Anketiranci so dejavnike ocenjevali 

na podlagi pet-stopenjske lestvice: 1 - zelo nezadovoljen, 2 - nezadovoljen, 3 - ne izraža niti 

zadovoljstva, niti nezadovoljstva, 4 - zadovoljen in 5 - zelo zadovoljen. S pomočjo te lestvice 

smo pridobili informacije o dejavnikih, ki so anketirancem najpomembnejši.  
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4.6.2 Motiviranost zaposlenih  

Pri analiziranju motiviranosti smo izbrali deset dejavnikov, ki največkrat motivirajo zaposlene 

na delovnem mestu (Kušar 2010). Izbrani dejavniki motiviranosti so: višina plače, možnost 

izobraževanja, varnost zaposlitve, pohvala nadrejenega, dobri delovni pogoji, samostojnost pri 

delu, možnost napredovanja, prevzemanje odgovornosti, dobri odnosi s sodelavci in možnost 

nagrajevanja.  

Zaposleni so morali oceniti, v kakšni meri jih motivirajo oziroma ne motivirajo dejavniki, na 

podlagi pet-stopenjske lestvice od 1 do 5: 1 - me zelo ne motivira, 2 - me ne motivira, 3 - me 

malo motivira, 4 - me zelo motivira in 5 - me najbolj motivira.  

4.7 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave  

V nadaljevanju so predstavljeni in analizirani podatki o spolu, starostni skupini, izobrazbi in 

delovni dobi v Podjetju X.  

 

Slika 7: Anketirani po spolu 

V podjetju je bilo anketiranih 92 % žensk in 8 % moških. Očitno je, da je delovni kolektiv 

sestavljen iz sodelavcev pretežno ženskega spola. 

 

Slika 8: Starostna skupina anketiranih 

Starostna razdelitev anketiranih: 83 % v deležu je starih od 41 do 60 let; 17 % od 21 do 40 let 
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pomeni, da v delovnem kolektivu prevladuje starejša starostna skupina. Večina je zaposlenih 

že od samega začetka delovanja podjetja. V podjetju ne zaposlujejo novega, mlajšega kadra, 

verjetno zaradi vplivov recesije, zadostnega števila zaposlenih in podobnih razlogov. 

Menimo, da je delež zaposlenih v starostni skupini od 41 do 60 let prevelik in da bi bilo v 

Podjetju X potrebno zaposliti mlajše generacije, ki lahko prinesejo nova znanja, nov način 

dela in tako na nek način posodobijo samo podjetje, saj mlajši zaposleni na delo gledajo z 

drugačnega zornega kota.  

 

Slika 9: Izobrazba anketiranih 

Med anektiranimi prevladuje srednja stopnja izobrazbe: 77 % ima srednjo šolo, višjo in 

visoko šolo 10 % in 2 % univerzitetno izobrazbo. To je tudi vpliv starostne skupine, ki 

prevladuje (41–60 let), saj v preteklosti ni bilo tako pomembno, kako visoko in kakšno 

izobrazbo imaš, kot je to pomembno danes. Vzrok za večji delež srednješolske izobrazbe je 

lahko tudi, da vodstvo v Podjetju X premalo vlaga v svoje zaposlene ter jim ne omogoča 

osebnega razvoja, dodatnega izobraževanja in šolanja, ali pa zaposleni nimajo interesa in 

volje za dodatna izobraževanja in šolanja. V primeru, da bi bilo v Podjetju X zaposlenih več 

oseb iz mlajše generacije, bi bili na grafu prikazani drugačni rezultati, saj ima običajno mlajša 

generacija višjo ali visoko izobrazbo. 

 

Slika 10: Delovna doba anketiranih 
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Delovna doba anketiranih je v 79 % nad 20 let, 10 % je zaposlenih od 10 do 20 let, 4 % od 5 

do 10 let je in 6 % do 5 let, kar kaže na to, da podjetje na zaposluje veliko in da večinoma 

prevladujejo zaposleni z nad 20 delovne dobe, ki v podjetju delajo že od samega začetka.  

4.7.1 Zadovoljstvo zaposlenih  

 

Slika 11: Analiza zadovoljstva z delom 

Kot je razvidno iz grafov, je več kot polovica, t. j. 69 % zadovoljnih z delom, samo 4 % 

anketiranih je zelo zadovoljnih, 19 % jih ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih. Nezadovoljnih 

pa je 8 % anketiranih. Večina zaposlenih je očitno zadovoljnih na svojem delovnem mestu. 

Menimo, da se mora vodstvo Podjetja X posvetiti še tistim zaposlenim, ki so na delu 

nezadovoljni ter tistim, ki se niso mogli odločiti, ali so zadovoljni ali nezadovoljni. 

Nezadovoljni zaposleni lahko s svojo negativnostjo vplivajo na zadovoljne zaposlene, zato je 

potrebno za njih ustrezno poskrbeti.  

 

Slika 12: Ali z veseljem prihajate na delo?  

Na vprašanje Ali z veseljem prihajate na delo? je 58 % anketiranih odgovorilo, da z veseljem 

prihajajo, 19 % na delo ne prihaja z veseljem in 19 % je neopredeljenih. Glede na to, da je 

večina zadovoljna s svojim delom je bilo pričakovati, da tudi z veseljem prihajajo na delo. 

Veliko dejavnikov vpliva na to, da zaposleni z veseljem prihajajo na delo. Zaposlenim je 



 

29 

potrebno v čim večji meri nuditi takšno delovno okolje in takšno delo, da bodo še naprej 

prihajali z veseljem na delo. Tudi tukaj se mora vodstvo Podjetja X potruditi in se posvetiti 

tistim, ki ne prihajajo z veseljem na delo. Potrebno bi bilo ugotoviti vzroke, zakaj zaposleni 

ne prihajajo z veseljem na delo in kaj jih pri tem ovira. Ali so vzroki zato povezani z delom, 

sodelavci, ali so nezadovoljni in nemotivirani, ali so vzroki osebne narave. 

V preglednici 4 prikazujemo dejavnike zadovoljstva, ki so jih anketiranci ocenjevali na           

pet-stopenjski lestvici: 1 - zelo nezadovoljen, 2 - nezadovoljen, 3 - nekje vmes, 4 - zadovoljen 

in 5 - zelo zadovoljen.  

Preglednica 4: Dejavniki zadovoljstva  

Dejavniki zadovoljstva 1 2 3 4 5 Povprečje 

Z delovnimi pogoji (prostor, oprema) 0 % 6 % 36 % 49 % 9 % 3,60 

Z vsebino in primernostjo dela 4 % 0 % 40 % 44 % 13 % 3,60 

Z informiranostjo pri delu 0 % 11 % 40 % 47 % 2 % 3,40 

S sodelavci 0 % 2 % 15 % 50 % 33 % 4,10 

Z višino plače 17 % 34 % 34 % 15 % 0 % 2,50 

S samostojnostjo pri opravljanju dela 2 % 4 % 25 % 56 % 13 % 3,70 

S poklicno kariero 6 % 17 % 46 % 31 % 0 % 3,00 

S stalnostjo zaposlitve 0 % 2 % 17 % 62 % 19 % 4,00 

Z nadrejenimi 0 % 17 % 36 % 45 % 2 % 3,30 

Z redno plačo 2 % 11 % 15 % 40 % 32 % 3,90 

Z možnostjo napredovanja 13 % 40 % 32 % 13 % 2% 2,50 

S pohvalami, priznanji za dobro 

opravljeno delo 10 % 21 % 33 % 31 % 4 % 3,00 

Z možnostjo osebnega razvoja 6 % 17 % 45 % 30 % 2 % 3,00 

.  

Slika 13: Dejavniki zadovoljstva na delovnem mestu – povprečne vrednosti 

Na podlagi rezultatov anketnega vprašanja, analiziranega s pomočjo slike 13, ki prikazuje 
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povprečno oceno zadovoljstva zaposlenih, lahko povemo, da so anketiranci najbolj zadovoljni 

s svojimi sodelavci, v povprečju s kar 4,1. Menimo, da je dober odnos s sodelavci zelo 

pomemben, saj je delo v sproščenem, povezanem delovnem kolektivu lažje kot delo v okolju, 

kjer so zaposleni med seboj v konfliktih. Med dejavniki, s katerimi so zaposleni najbolj 

zadovoljni, je tudi stalnost zaposlitve. Ta rezultat je bil pričakovan, saj je v tem času 

zaposlitev več kot pomembna. Veliko število brezposelnih je povzročilo, da je stalnost 

zaposlitve eden od pozitivnih učinkov, ki vpliva na zadovoljstvo. Na tretjem mestu je redna 

plača, ki prav tako zadovoljuje zaposlene. Samostojnost pri delu, ki tudi vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih, pomeni, da jim vodstvo do neke mere zaupa in da lahko delo 

opravljajo samostojno, brez nenehnega nadzora vodstva. 

Najmanj pa so zaposleni zadovoljni z možnostjo napredovanja, z višino plače, možnostjo 

osebnega razvoja, s pohvalami in priznanji. Zaposlenimi nimajo možnosti napredovanja na 

druga, višja delovna mesta. Niso zadovoljni z višino plače, prav tako niso zadovoljni z 

možnostjo osebnega razvoja ter pohvalami in priznanji. Zaposleni so na delovnem mestu 

premalokrat pohvaljeni, verjetno nimajo možnosti osebnega razvoja in rasti. Pomembno je, da 

se zaposleni na delovnem mestu počutijo dobro in da so za svoje delo pohvaljeni, zato bi 

moralo vodstvo Podjetja X večkrat pohvaliti svoje zaposlene. Velikokrat bi zadostovala že 

ustna pohvala, s katero bi zaposleni dobili dodatno motivacijo, zadovoljstvo in večji zagon za 

delo. Zaposlenim bi morda lahko ponudili dodatna izobraževanja ter jim tako omogočili večji 

osebni razvoj. 

4.7.2 Motiviranost zaposlenih  

V preglednici 5 prikazujemo dejavnike motiviranosti, ki so jih anketiranci ocenjevali na pet-

stopenjski lestvici: 1 - zelo nezadovoljen, 2 - nezadovoljen, 3 - nekje vmes, 4 - zadovoljen in 

5 - zelo zadovoljen. Prikazano je povprečje ocen od 1 do 5.  

Preglednica 5: Dejavniki motiviranosti 

Dejavniki motiviranosti 1 2 3 4 5 Povprečje  

Možnost izobraževanja 7 % 5 % 34 % 45 % 9 % 3,50 

Možnost napredovanja 9 % 7 % 18 % 57 % 9 % 3,50 

Prevzemanje odgovornosti 2 % 5 % 30 % 55 % 9 % 3,60 

Pohvala nadrejenega 5 % 2 % 27 % 48 % 18 % 3,70 

Možnost nagrajevanja 9 % 5 % 9 % 59 % 18 % 3,70 

Samostojnost pri delu 0 % 2 % 30 % 52 % 16 % 3,80 

Dobri delovni pogoji 2 % 2 % 26 % 56 % 14 % 3,80 

Višina plače 11 % 2 % 16 % 32 % 39 % 3,80 

Varnost zaposlitve 2 % 0 % 27 % 43 % 27 % 3,90 

Dobri odnosi s sodelavci 2 % 2 % 14 % 43 % 39 % 4,10 
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Slika 14: Dejavniki motiviranosti – povprečne vrednosti 

Slika prikazuje, kateri dejavniki najbolj motivirajo zaposlene. Iz rezultatov na sliki 14 lahko 

vidimo, da zaposlene v podjetju najbolj motivirajo dobri odnosi s sodelavci, kar je bilo 

pričakovano, saj so bili anketiranci tudi najbolj zadovoljni s sodelavci v podjetju (slika 13). 

Odnosi med zaposlenimi so zelo pomemben dejavnik motiviranosti (če so odnosi korektni in 

pravični je lažje delati in tudi lažje prihajati na delovno mesto, saj se sodelavci medsebojno 

motivirajo). Menimo, da imajo odnosi med zaposlenimi velik vpliv tako na delo kot na 

zadovoljstvo in motivacijo. Drugi dejavnik, ki jih na delu najbolj motivira in so bili z njim 

tudi najbolj zadovoljni, je varnost zaposlitve. Tak rezultat je bil pričakovan, saj je danes 

zaposlitev vse pomembnejša. Veliko ljudi je brezposelnih, vse težje je najti in dobiti redno 

zaposlitev, zato je varnost zaposlitve za ljudi zelo pomembna. 

Na tretjem mestu so višina plače, samostojnost pri delu in dobri delovni pogoji. Med 

spremljanjem rezultatov anketiranja smo pričakovali, da bo na vrhu motivacijskih dejavnikov 

prav višina plače. Višja plača lahko motivira zaposlene samo za določen čas; če jim vodstvo 

zniža plačo nazaj na prejšnjo raven, lahko temu sledi še večja nemotiviranost delavcev kot 

pred višanjem plač. Plača je dejavnik, ki ga je mogoče najhitreje in najlažje spreminjati, če 

ima podjetje dovolj finančnih sredstev. Pomemben motivator je tudi samostojnost pri delu; 

zaposlene motivira, da so pri svojem delu samostojni, do neke mere sprejemajo samostojne 

odločitve in imajo občutek, da jim nadrejeni zaupajo. 

Možnost izobraževanja in možnost napredovanja sta med dejavniki, ki zaposlene najmanj 

motivirata, morda zaradi starostne razdelitve anektiranih (83 % je starih od 41 do 60 let). 

Morda pa si zaposleni enostavno ne želijo napredovanja zaradi prevzema večjih odgovornosti, 

več obveznosti in podobno.  
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Slika 15: Analiza vprašanja: Ali vodstvo dovolj motivira svoje zaposlene? 

Anketirancev, ki menijo, da jih vodstvo dovolj motivira, je 13 %, 70 % jih pravi, da vodstvo 

premalo motivira svoje zaposlene, 16 % zaposlenih pa je neopredeljenih. Delež kaže na 

visoko nemotiviranost s strani vodstva, torej se vodstvo premalo posveča svojim zaposlenim, 

jih ne motivira dovolj, kar lahko vpliva na poslovanje podjetja in na zaposlene. Velik odstotek 

anketirancev je odgovorilo, da jih vodstvo v Podjetju X premalo motivira. Za taka mnenja 

obstaja več razlag, ki jih je potrebno raziskati ter pojasniti. Vodstvo Podjetja X bi moralo 

ukrepati, več vlagati v svoje zaposlene in s tem izboljšati in povečati motiviranost zaposlenih. 

 

Slika 16: Analiza vprašanja: Kdo vas pri delu motivira? 

Kot je razvidno iz slike 16, anketirance najbolj motivirajo sodelavci (33 %), 33 % jih meni, da 

jih ne motivira nihče v podjetju. Nadrejeni motivirajo slabih 25 % zaposlenih, direktorji jih 

sploh ne motivirajo. Analiza kaže, da se najbolje motivirajo zaposleni med seboj ter da jih 

vodstvo motivira premalo. Takšne rezultate je bilo pričakovati, saj smo že zgoraj ugotovili, da 

so zaposleni najbolj zadovoljni z svojimi sodelavci, ki vplivajo tudi na njihovo motiviranost. 

33 % anketirancev ne motivira nihče, kar je bilo pričakovati, saj je bilo že pri zgornjem 

vprašanju (slika 15) jasno, da jih vodstvo premalo motivira. Podjetje X bi moralo sprejeti 

ukrepe, s katerimi bi morali kar konkretno izboljšati motiviranost.  

Pri zadnji dveh vprašanjih v anketi so imeli zaposleni možnost zapisati dejavnike zadovoljstva 

in motivacije, ki bi jih uvedli za povečanje zadovoljstva in motivacije. Zaposleni so 

odgovarjali na vprašanji: Na kakšen način bi motivirali svoje podrejene? Kaj bi vi storili v 

vašem podjetju, da bi bili zaposleni bolj zadovoljni? V preglednici so predstavljeni predlogi, 

ki so jih zapisali anketiranci za povečanje zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih v 

izbranem podjetju. 
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Preglednica 6: Vprašanja o zadovoljstvu in motiviranosti 

Dejavniki motiviranosti Dejavniki zadovoljstva 

Višja in boljša plača Dvig plače 

Nagrajevanje Enakost pri delu 

Spodbude Povečanje klime med zaposlenimi 

Komunikacija Pravično razdeljeno delo 

Korektni medsebojni odnosi Odnos do podrejenih 

Redni sestanki Pretok informacij 

Obveščanje o spremembah in načrtih podjetja Več odnosa z nadrejenimi 

Pogoji dela Krepiti pripadnost in zavzetost za delo 

Podajanje mnenj Več zanimanja za svoje sodelavce 

Vir: Kušar 2010. 

Največkrat so se kot predlogi pojavili boljša plača, nagrajevanje in boljši komunikacijski 

odnosi. Več kot očitno je, da si zaposleni želijo boljše plače, več komunikacije in boljše 

komunikacijske kanale, želijo si boljših odnosov z nadrejenimi.  

4.8 Ugotovitve in predlogi  

Različne spremembe bi Podjetju X in njihovim zaposlenim vsekakor koristile. Zaposleni so 

najbolj zadovoljni s sodelavci, redno plačo, stalnostjo zaposlitve ter vsebino in primernostjo 

dela. Nezadovoljni pa so z možnostjo napredovanja, z višino plače in možnostjo osebnega 

razvoja. Najbolj jih motivirajo dobri odnosi z zaposlenimi, varnost zaposlitve, višina plače, 

dobri delovni pogoji in samostojnost pri delu, najmanj pa jih motivira možnost izobraževanja, 

možnost napredovanja in prevzemanje odgovornosti.  

Uporabili smo različna anketna vprašanja za merjenje zadovoljstva in motivacije zaposlenih. 

Ugotovili smo, da v izbranem podjetju prevladuje ženski kolektiv, 85 % zaposlenih je starih 

od 41 do 60 let, 79 % je zaposlenih z delovno dobo nad 20 let, kar nam pove, da v podjetju ne 

zaposlujejo veliko in da je večina zaposlenih v podjetju že dalj časa. Morda bi morali v 

Podjetju X razmisliti o zaposlovanju mlajšega kadra, saj ta lahko prinese pozitivne 

spremembe, nova znanja, ideje in zagon. 

Več kot polovica zaposlenih je zadovoljna z delom v Podjetju X, vendar bi lahko Podjetje X 

ta odstotek še izboljšalo. Več kot polovica zaposlenih z veseljem prihaja na delo; tudi tu ima 

podjetje še veliko prostora za popravke.  

Vodstvo v podjetju bi obstoječe stanje lahko izboljšalo tako, da bi se vsakemu zaposlenemu 

bolj posvetilo, mu namenilo več časa, več skupnih sestankov in redna srečanja, na katerih bi 

govorili o zaposlenih, o njihovih pričakovanjih, potrebah in željah. Predlagamo krajše 

tedenske sestanke, na katerih je mogoče težave reševati sproti in komuniciranje poteka bolj 
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tekoče. 

Uvedli bi krajšo anonimno mesečno anketo, pri kateri bi zaposleni ocenili zadovoljstvo in 

motiviranost pri delu, oziroma bi podali svoje mnenje o preteklem mesecu. Tako bi vodstvo 

lahko redno spremljalo svoje zaposlene, na podlagi ankete bi lahko tudi razvijali ukrepe za 

izboljšanje stanja zadovoljstva in motiviranosti v Podjetju X. Podjetju bi predlagali tudi 

mesečne ali letne razgovore z zaposlenimi.  

Vodstvo mora skrbeti za razvoj svojih zaposlenih, zato je pomembno, da vzpostavi dobro 

dvosmerno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi in da jih obvešča o rezultatih dela. 

Vodstvo mora biti svojim zaposlenim za zgled, upoštevati mora mnenje svojih zaposlenih, biti 

mora bolj dostopno za hitrejše in učinkovitejše reševanje problemov. Zaposlenim mora dati 

možnost, da izrazijo svoje želje, kritike, predloge in ideje. Zaposlenim je potrebno prisluhniti 

tudi takrat, ko želijo podati pritožbo, saj je to običajno največji strah zaposlenih. 

Ugotovili smo, da vodstvo premalo motivira svoje zaposlene, saj so zaposleni na vprašanje: 

Ali jih vodstvo dovolj motivira? kar v 70 % odgovorili, da jih ne motivirajo dovolj. Vodstvo 

bi moralo prisluhniti svojim zaposlenim, jim nameniti več časa ter jih spoznati. 

Nemotiviranost zaposlenih lahko pripelje do težav v podjetju. 

Zanimiv dogovor je bil tudi na vprašanje: Kdo jih motivira na delu? V 33 % zaposlene 

motivirajo sodelavci, kar je verjetno tudi razlog, da so z svojimi sodelavci zelo zadovoljni in 

da so sodelavci eden od glavnih razlogov za njihovo motiviranost in zadovoljstvo na delu. 

Menimo pa, da bi moralo tudi vodstvo ukrepati in bolj motivirati svoje zaposlene. 

Motiviranost in zadovoljstvo morata biti spodbujana tudi s strani vodstva. 

Med rezultati ankete je nekaj različnih predlogov, ki so jih podali anketiranci, da bi zboljšali 

zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. Zaposleni želijo izboljšati odnose in komunikacijo, 

komunicirati več, spremeniti odnos do podrejenih, želijo boljšo plačo, več nagrad in pohval, 

materialne in nematerialne spodbude, pravično nagrajevanje, redne sestanke, več sodelovanja 

med zaposlenimi in vodstvom ter izboljšan pretok informacij.  

Predlagamo, da se Podjetje X bolj posveti svojim zaposlenim, jih bolj usmerja pri delu, sproti 

nagrajuje in komunicira z njimi. Potrebno je ohranjati dobre odnose na relacij nadrejeni - 

podrejeni. Zaposlenim je potrebno prisluhniti, jim omogočiti, da podajo svoje mnenje, jim 

omogočiti samostojnost pri opravljanju dela in jih informirati o delu, jim omogočiti možnost 

napredovanja oziroma možnost osebnega razvoja.  

Spoznali smo, da motiviranosti in zadovoljstva ni mogoče izboljšati takoj. V spremembe je 

potrebno vložiti veliko truda. Ugotovili smo, da poznamo veliko različnih načinov 

odpravljanja nezadovoljstva in nemotiviranosti zaposlenih, potrebno pa je redno spremljati ta 

dejavnika ter izvajati različne ukrepe za izboljšanje. Podjetje bo uspešno takrat, ko bo za 
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vsakega posameznika izbralo njemu primerno obliko motiviranja, saj se zaposleni med seboj 

razlikujejo. Vemo, da zadovoljni, motivirani zaposleni opravijo svoje delo dobro in 

učinkovito, zato je pravočasno zaznavanje nezadovoljstva in nemotiviranosti zelo pomembno. 

Ob prepozni zaznavi se lahko pojavijo težave, kot so: odpovedi, slabo opravljeno delo, 

neučinkovitost in podobno.  
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5 SKLEP 

Skozi celotno nalogo smo spoznavali, da je v podjetjih vse pomembnejši človeški kapital. 

Podjetja se zavedajo, da morajo za uspešno poslovanje vlagati v svoje zaposlene. Preučili smo 

dejavnike zadovoljstva in motiviranosti in podali predloge za izboljšavo oziroma za dvig 

zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih v organizaciji. Preučili smo tudi različne 

motivacijske teorije.  

Spoznali smo, da je pomembno vlagati v zaposlene, jih pri delu motivirati, da bodo zadovoljni 

in dobro opravljali svoj delo. Menimo, da so lahko zadovoljni in motivirani zaposleni velika 

prednost podjetja in da podjetju prinašajo pozitivne učinke. Zaposlene je potrebno usmerjati, 

jih spodbujati, nagrajevati, pohvaliti za dobro opravljeno delo, včasih tudi podati kakšno 

kritiko. 

Zaposlenim je pomembno, kako se počutijo na svojem delovnem mestu, pomembno jim je, da 

so motivirani in zadovoljni. Zadovoljstvo in motiviranost lahko povečujemo z različnimi 

dejavniki, stopnjo zadovoljstva in motiviranosti v podjetju pa je potrebno najprej izmeriti z 

različnimi metodami merjenja.  

Zadovoljni in motivirani zaposleni so pri delu bolj učinkoviti in uspešni. Za doseganje tega 

cilja mora vodstvo ugotoviti, kaj si zaposleni želijo, kaj bi radi spremenili in podobno. 

Merjenja zadovoljstva in motivacije je potrebno izvajati večkrat letno in pri tem vključiti vse 

zaposlene. Spoznali smo različne ukrepe, s katerimi lahko povečamo zadovoljstvo in 

motivacijo (sodelovanje, komuniciranje, poznavanje ciljev, plača pohvale in graje, 

izobraževanja, samostojnost pri delu, sodelavci). Upoštevati je potrebno, da se zaposleni med 

seboj razlikujejo in da ne vplivajo vsi dejavnike na vse zaposlene enako.  

Zaposlenim je potrebno dati možnost komuniciranja, da sami povedo, kaj si želijo in kaj bi jih 

na delovnem mestu bolj motiviralo. Vodstvo mora razumeti svoje zaposlene, jih bolje 

spoznati, da jim lažje omogoči dobro in uspešno delo. Menimo, da so zaposleni v Podjetju X 

načeloma dokaj zadovoljni in motivirani, vendar še vedno ne dovolj. Večino vodilnih v 

podjetju namreč zanima le končni rezultat podjetja in dobiček, pozablja pa na zaposlene, ki so 

glavni razlog za uspeh podjetja. Mnogokrat zaposleni nimajo možnosti, da povedo svoje 

mnenje, oziroma ga ne morejo izraziti. Za izboljšanje zadovoljstva in motiviranosti bi morali 

v Podjetju X uvesti določene ukrepe oziroma spremembe na delu.  
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PRILOGA 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih 

Pozdravljeni. 

Sem Tjaša Janša, študentka Fakultete za management Koper in pripravljam zaključno 

projektno nalogo z naslovom Zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. Prosim vas, da mi v 

pomoč izpolnite anketni vprašalnik, saj bom tako lahko zaključila projektno nalogo. Anketa 

vam bo vzela le nekaj minut, zato vas vljudno prosim za sodelovanje. Anketni Vprašalnik je 

anonimen, pridobljene podatke bom uporabila izključno za namene moje zaključne projektne 

naloge. 

Prosim, da anketni vprašalnik izpolnite tako, da obkrožite za vas najbolj resnične podatke pri 

posameznem vprašanju. 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem !  Tjaša Janša 

1. Spol 

o Moški. 

o Ženski. 

2. V katero starostno skupino spadate? 

o Do 20 let. 

o Od 21 do 40let. 

o Od 41 do 60 let. 

o 61 let in več. 

3. Kakšna je vaša najvišja dosežena stopnja izobrazbe? 

o Osnovna šola. 

o Srednja šola. 

o Višja šola. 

o Visoka šola. 

o Univerzitetna izobrazba ali več. 

4. Koliko časa ste že zaposleni v podjetju ?  

o Do 5let. 

o Od 5 do 20 let. 

o Od 10 do 20 let. 

o Nad 20 let.  

5. Kako ste zadovoljni s svojim delom? 

o Zelo zadovoljen. 

o Zadovoljen. 
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o Nezadovoljen. 

o Zelo zadovoljen. 

o Niti zadovoljen niti nezadovoljen. 

6. Ali z veseljem prihajate na delo? 

o Da. 

o Ne. 

o Ne vem. 

7. Ocenite, v kakšni meri ste zadovoljni s posameznimi vidiki vašega dela. Z oceno od 1 do 

5 izrazite svoje zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo. 

Lestvica: 

1- Zelo ne zadovoljen. 

2- Nezadovoljen. 

3- Ne izraža ne zadovoljstva, niti ne zadovoljstva. 

4- Zadovoljen. 

5- Zelo zadovoljen. 

 

Dejavniki Zadovoljstvo  

Z delovnimi pogoji (prostor, oprema). 1 2 3 4 5 

Z vsebino dela in primernostjo dela. 1 2 3 4 5 

Z informiranostjo pri delu 1 2 3 4 5 

S sodelavci. 1 2 3 4 5 

Z višino plače. 1 2 3 4 5 

S samostojnostjo pri opravljanju dela. 1 2 3 4 5 

S poklicno kariero. 1 2 3 4 5 

S stalnostjo zaposlitve. 1 2 3 4 5 

Z nadrejenimi. 1 2 3 4 5 

Z redno plačo. 1 2 3 4 5 

Z možnostjo napredovanja. 1 2 3 4 5 

S pohvalami, priznanji za dobro opravljeno delo. 1 2 3 4 5 

Z možnostjo osebnega razvoja. 1 2 3 4 5 

8. Ocenite, v kakšni meri vas motivirajo naslednji dejavniki. Z oceno od 1 do 5 izrazite vašo 

motiviranost oziroma nemotiviranost.  

1 - Me ne motivira. 

2 - Me zelo motivira. 

3 - Me malo motivira. 

4 - Me telo motivira. 

5 - Najbolj me motivira. 
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Dejavniki Motiviranost 

Samostojnost pri delu. 1 2 3 4 5 

Prevzemanje odgovornosti. 1 2 3 4 5 

Pohvala nadrejenega. 1 2 3 4 5 

Dobri delovni pogoji. 1 2 3 4 5 

Možnost nagrajevanja. 1 2 3 4 5 

Varnost zaposlitve. 1 2 3 4 5 

Višina plače. 1 2 3 4 5 

Možnost izobraževanja 1 2 3 4 5 

Možnost napredovanja. 1 2 3 4 5 

Dobri odnosi s sodelavci. 1 2 3 4 5 

9. Ali menite da vodstvo dovolj motivira svoje zaposlene?  

o Da. 

o Ne. 

o Ne vem. 

 

10. Kdo vas pri delu motivira ?  

o Direktor. 

o Sodelavci. 

o Nihče. 

o Neposredno nadrejeni. 

11. Kako in na kakšen način bi vi motivirali svoje podrejene?  

________________________________________________________________________ 

12. Kaj bi vi spremenili v vašem podjetju, da bi bili zaposleni bolj zadovoljni? 

________________________________________________________________________ 

 


