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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava področje motivacije zaposlenih za delo. Namen naloge 

je bil opraviti raziskavo med zaposlenimi na ptujskem območju pri katerih sem proučevala 

zakonitosti zadovoljevanja potreb po Maslowi motivacijski teoriji. Zanimalo me je, ali si 

potrebe pri vprašanih, glede na pomembnost, sledijo v hierarhičnem zaporedju, kot jih je 

predpostavljal Maslow. Predpostavljala sem, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

posamezniki glede vrstnega reda potreb, ki jih zaznavajo kot najpomembnejše na njihovem 

aktualnem delovnem mestu oziroma v organizaciji. Raziskovala sem tudi, ali obstaja 

negativna korelacija med pomembnostjo potreb za vprašane, torej ţelenim stanjem in 

dejansko zadovoljenostjo teh potreb na njihovem delovnem mestu. Analiza pridobljenih 

podatkov je pokazala, da pri večini vprašanih, ni zaslediti dinamike zadovoljevanja potreb, ki 

ustreza Maslowi motivacijski teoriji ter, da obstaja pozitivna korelacija med ţeljo po 

zadovoljevanju določene potrebe in dejansko zadovoljenostjo te potrebe na delovnem mestu/v 

organizaciji. 

Ključne besede: motivacija, motivacijske teorije, Maslowa hierarhična teorija potreb, 

dejanska zadovoljenost potreb, ţelena zadovoljenost potreb. 

SUMMARY 

Final project work discuses the subject of employee’s motivation at work. The aim of the 

assignment was to make a research among employees from Ptuj. With their help I have 

studied thoroughly legality of needs fulfillment with Maslow's hierarchic needs theory. I was 

interested if the needs were following at the hierarchical order of importance as was Maslow’s 

presupposition. I assumed that there are some statistical important differences among 

individuals at the basic need order, about which they think of being the most important at their 

workplace or in the organization. I also made a research about the negative correlation among 

the importance of needs for respondents; between the required needs fulfillment and the actual 

needs fulfillment at their workplace. The analysis of the reclaimed data has shown, that at the 

majority of respondents, there is no dynamic of needs fulfillment, which suits Maslow's 

hierarchic needs theory and that there is a positive correlation between the wish for some need 

to be fulfilled and between the actual fulfillment of the need at workplace or in the 

organization. 

Keywords: motivation, motivation theories, Maslow's hierarchic needs theory, actual needs 

fulfillment, required needs fulfillment. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega področja in opredelitev problema 

Naloga obravnava področje človeškega kapitala kot najpomembnejšega kapitala vsake 

organizacije ter sistem motiviranja zaposlenih. 

Zaposleni so najpomembnejši kapital vsakega podjetja. Ljudje so tisti, po katerih se podjetja 

najbolj razlikujejo v konkurenčnem poslovnem okolju. S svojim znanjem, spretnostmi in 

sposobnostmi, omogočajo, da si podjetje pridobi ali ohrani večjo ali manjšo konkurenčno 

prednost na trţišču (Treven 1998, 11). Glavne konkurenčne prednosti podjetja niso več le 

sodobna in napredna tehnologija, sveţ kapital, novi izdelki, inovacije, dobro oglaševanje ipd., 

namreč našteto lahko kar hitro prevzamejo in posnemajo tudi druga podjetja. Stabilno 

prihodnost podjetja zagotavljajo njegovi zaposleni, ki so njegova glavna konkurenčna 

prednost. 

Zaposleni so tisti, ki ustvarjajo dobre delovne rezultate, večjo produktivnost, so tisti, ki s 

svojim delom ustvarjajo dodano vrednost podjetja. Da bodo svoje delo opravljali dobro in 

uspešno, in da bodo zadovoljni, jih je zato treba motivirati. Motiviramo in stimuliramo jih z 

namenom, da bodo uspešnejši in učinkovitejši pri svojem delu in da bo posledično uspešnejša 

tudi organizacija kot celota (Mihalič 2010, 6). 

Pri motiviranju svojih zaposlenih, si managerji lahko pomagajo tako, da znajo prepoznati 

motive, s katerimi lahko to doseţejo, pri čemer so jim v pomoč motivacijske teorije. Černetič 

(2007, 223) opisuje, da slednje sluţijo kot razlaga za človekov odnos do dela in da ponujajo 

odgovor na vprašanje, zakaj človek dela in od katerih dejavnikov je odvisno njegovo delo. 

Verjetno najbolj znana motivacijska teorija je teorija potreb ali motivacijska teorija Maslowa, 

prvič objavljena leta 1943. Njena bistvena značilnost je hierarhija potreb, ki jo lahko 

ponazorimo s piramido ali stopnicami. Spodaj so elementarne fiziološke potrebe, tem sledijo 

potrebe po varnosti, socialne potrebe, potreba po samospoštovanju in na vrhu še potreba po 

samouresničevanju. Ko posameznik  zadovolji potrebo niţje ravni, si prizadeva za uresničitev 

višje, in ko to zadovolji, še k višji itd. Fiziološke potrebe predstavljajo temeljno raven v 

hierarhiji in so istovetne s primarnimi biološkimi potrebami, ki omogočajo preţivetje (hrana, 

voda ...). Drugo raven potreb predstavljajo potrebe po varnosti, ki odsevajo ţeljo človeka, da 

se zaščiti pred izgubo dejavnikov, ki so potrebni za njegovo preţivetje in so povezani s teţnjo 

ljudi, da ţivijo v stabilnem in predvidljivem okolju. Sledijo višje potreb ljudi, socialne 

potrebe, ki so tesno povezane z ţeljo človeka po ljubezni, pripadnosti, interakciji z drugimi 

ipd. Četrta raven so potrebe po spoštovanju, kamor spadajo tudi potrebe po moči, 

uveljavljanju in statusu. Najvišjo raven piramide potreb pa predstavljajo potrebe po 

samouresničevanju, ki odsevajo človekovo ţeljo, da bi se realiziral glede na vse svoje 

potenciale (Treven 1998, 114). 
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Motivacijska teorija Maslowa je za managerje uporabna, saj lahko na njeni podlagi  s 

pomočjo vprašalnikov, kaj motivira ljudi v določeni organizaciji in v določenem času, 

ugotovijo, na kaj so ljudje tisti trenutek najbolj občutljivi. To ugotovitev lahko uporabijo, ko 

skušajo določiti instrumente za vplivanje na motivacijo zaposlenih. Napačno bi bilo, če bi le 

sklepali, kaj ljudi motivira in kaj ne, ker se stopnje občutljivosti časovno spreminjajo. To se 

kaţe v tem, da lahko v istem času in v različnih organizacijah, pa tudi v različnem času in v 

isti organizaciji, dobimo povsem različne rezultate (Lipičnik 1998, 164). 

Brejc (2000, 51) pa poudarja, da čeprav Maslow ponuja številne uporabne sugestije zlasti 

vodilnemu osebju in omogoča razumevanje človekove psihe, je bila njegova teorija deleţna 

številnih kritičnih pripomb. Kot slabost navaja potrebe, ki so predstavljene v obliki piramide, 

kar naj bi pomenilo, da so potrebe na dnu piramide, na najniţji stopnici, manj pomembne od 

tistih na vrhu (stopnjo samouresničevanja pa doseţe le malo ljudi). Kot vprašljivo opisuje tudi 

delitev potreb na pet stopenj (ali so s stopnjami izpolnjene vse človekove potrebe); obstaja 

namreč verjetnost, da zaposleni zadovoljujejo v organizaciji osnovne potrebe, vse ostale pa 

zunaj organizacije. 

Tudi Musek (2003, 220) zastavlja vprašanja, s katerimi podaja dvom Maslowim ugotovitvam: 

»Ali Maslowe trditve veljajo tudi za ljudi, ki so ţe motivirani? Ali v določenih okoliščinah 

višji motiv res ne more prevladati nad niţjim, čeprav ta ni zadovoljen? Ali ni prizadeto 

samospoštovanje mogoče bolj urgenten motiv kot pomanjkanje ljubezni in pripadnosti in 

morda včasih tudi bolj kot pomanjkanje varnosti?«. 

Na navedene slabosti in pomanjkljivosti teorije sem se navezovala v empiričnem delu naloge, 

kjer sem izvedla raziskavo med zaposlenimi na ptujskem območju.  

Pričakujemo lahko, da bo naša ţelja po neki potrebi tem večja, čim večja je zavest, da ni 

doseţena in seveda obratno čim manjša, čim večja je zavest, da nam manjka (Musek, 2003, 

221). Na navedeno se nanaša prvi del raziskave. Ugotavljala sem dejansko zadovoljenost 

potreb po Maslowi piramidi med vprašanimi, torej kako so te potrebe dejansko zadovoljene 

na delovnem mestu vprašanih. Ta del sem povezala z drugim delom, kjer sem raziskala 

stopnjo pomembnosti Maslowih potreb oz. ţeljo po zadovoljitvi teh potreb pri vprašanih ter s 

korelacijami med obema deloma poskušala raziskati navedeno Muskovo sklepanje, da je ţelja 

po zadovoljevanju določene potrebe toliko večja, kolikor manj je ta potreba dejansko 

zadovoljena.  V drugem delu raziskave pa sem se opirala na eno izmed naštetih slabosti, ali ne 

more, višja potreba prevladati nad niţjo potrebo, čeprav ta ni zadovoljena, torej, ali res poteka 

zadovoljevanje Maslowih potreb pri vseh na enak način, po enakih stopnjah, v vrstnem redu 

piramide. 

Problematiko sem najprej teoretično raziskala ter nato pridobljeno znanje uporabila tudi pri 

obdelavi podatkov, pridobljenih v izvedeni raziskavi. 
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1.2  Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen teoretičnega dela naloge je predvsem opisati in povzeti teoretična spoznanja s 

področja motiviranja zaposlenih, njihovega pomena za organizacijo ter s tem povezanih 

dejavnikov. Glavni namen empiričnega dela naloge je bil izvesti raziskavo med naključno 

izbranimi zaposlenimi na ptujskem območju, pri katerih sem ţelela:  

- ugotoviti dejansko zadovoljenost Maslowih potreb pri vprašanih na njihovem delovnem 

mestu;  

- raziskati stopnjo pomembnosti oz. ţeljo po zadovoljitvi posamezne skupine potreb v 

Maslowi hierarhični piramidi potreb; 

- preveriti, ali med zgornjima spremenljivkama res obstaja negativna korelacija, torej, ali je 

res ţelja po zadovoljevanju določene potrebe toliko večja, kolikor manj je ta potreba 

dejansko zadovoljena ter 

- ugotoviti ali res poteka zadovoljevanje Maslowih potreb pri vseh vprašanih na enak 

način, v vrstnem redu piramide. 

Cilji zaključne projektne naloge so:  

- opredeliti pomen človeškega kapitala; 

- opredeliti pojem motiviranje in razloţiti njegov pomen;  

- predstaviti motivacijske teorije;  

- opredeliti vlogo managerjev, kot ključnih za izvajanje motiviranja med zaposlenimi v 

podjetju;  

- izpostaviti najpomembnejše motivacijske dejavnike po teoriji potreb Abrahama Maslowa;  

- na podlagi teoretičnih spoznanj zastaviti hipotezi;  

- izvesti raziskavo med zaposlenimi na ptujskem območju, katere cilj je potrditi/ovreči 

zastavljeni hipotezi. 

1.3 Uporabljene metode dela 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Podatki za 

teoretični del so bili pridobljeni s pomočjo strokovne domače in tuje literature, člankov in 

drugih uporabnih virov, ki se nanašajo na obravnavano tematiko. Empirični del  je zajemal 

metodo raziskovanja oziroma poizvedovanja, ki je bila izvedena s pomočjo vprašalnika. 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa in je bil anonimen. Ciljna populacija raziskave 

so bili zaposleni na ptujskem območju in sicer sem izbrala enote, ki so bile najbolj dostopne 

(priloţnostni vzorec). Po izbiri enot, sem le-te obvestila o izvedbi raziskave ter jih prosila za 

izpolnitev vprašalnika. V primeru potrditve je sledilo razdeljevanje vprašalnikov. Vprašalnike 

sem razdeljevala osebno ter jih nato v roku nekaj dni tudi prevzela. Zbrane podatke sem 

obdelala in analizirala s pomočjo računalniškega programa SPSS. 
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1.4 Omejitve pri izvedbi naloge 

Raziskava je bila omejena na posameznike, ki so zaposleni na ptujskem območju. Moţne 

omejitve pri izvedbi raziskave so bile:  

- nepripravljenost posameznikov za izpolnjevanje vprašalnika;  

- posamezniki bi lahko v drugih okoliščinah/situaciji odgovorili drugače (predvsem v delu 

vprašalnika, katere trditve so jim bolj pomembne in katere manj);  

- neločevanje med dejanskim in ţelenim stanjem (v izogib temu sem skušala čim bolj jasno 

zapisati in poudariti navodila v vprašalniku, tako v uvodnem besedilu, kot pri 

posameznem vprašanju; ker sem vprašalnike razdeljevala osebno, sem tudi ustno 

opozorila na razliko); 

- ker gre za priloţnostni vzorec, ne moremo vedeti, ali so vključeni v vzorec 

reprezentativni za ciljno populacijo, pri čemer večji vzorec ne predstavlja nujno tudi 

večje reprezentativnosti;  

- proučevala sem samo en aspekt delovanja ljudi, t.j. delovanje, vezano na sluţbo in zato 

ne morem vedeti ali so vprašani odgovarjali ozko vezano na sluţbo ali so na njihove 

odgovore vplivale tudi okoliščine iz njihovega ţivljenja. 
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2 ZAPOSLENI KOT NAJPOMEMBNEJŠI KAPITAL PODJETJA 

2.1 Pomen zaposlenih za organizacije 

Skorajda dnevno poslušamo v raznih medijih o nezadovoljstvu zaposlenih z organizacijami, v 

katerih so zaposleni ter neustreznem odnosu vodij do njih. Tudi sicer pogosteje najdemo 

posameznika, ki se bo pritoţeval in izraţal nezadovoljstvo nad svojim delodajalcem, kot 

nekoga, ki  pozitivno ter z navdušenjem in ponosom govori o svoji sluţbi, čuti pripadnost ter 

jo z veseljem priporoči drugim kot organizacijo, ki mu nudi moţnost osebnega in strokovnega 

razvoja. Menim, da je glavni razlog, da je temu tako, dejstvo, da se managerji in organizacije 

še vedno dovolj ne zavedajo pomena, ki ga imajo njihovi zaposleni za celotno organizacijo. 

Upoštevanje zaposlenih kot pomembnega dejavnika stabilnosti in uspešnosti je temeljno 

vodilo k zagotovitvi dolgoročnega obstoja organizacije. Zaposlene je potrebno obravnavati 

kot najpomembnejši kapital, ki ga organizacija ima. 

Pomen zaposlenih za podjetja se je skozi zgodovino močno spremenil. Moţina idr. (2002, 10) 

opisuje vlogo zaposlenih v začetku industrijskega razvoja kot nekakšno »streţbo« stroju. 

Podrobna členitev dela s ponavljajočim številom kratkih in enostavnih operacij je delavca 

podrejala značilnostim stroja. Ravnanje z zaposlenimi je bilo podrejeno povečanju delovne 

učinkovitosti ter usmerjeno predvsem v spoznavanje zaposlenih z določenimi spretnostmi in 

sposobnostmi za opravljanje del, iskanje primernega načina plačevanja zaposlenih in 

učinkovitega načina dela. Danes pa ima lahko organizacija prednost pred tekmeci, le če 

razpolaga z »boljšimi« zaposlenimi kot konkurenca, namreč zaposlenimi so tisti, ki tvorijo 

organizacijo in so osnova vsake organizacije. Ivanuša-Bezjak (2006, 3) poudarja, da ni 

organizacije, ki bi dolgoročno uspevala, ne da bi zadovoljevala potrebe in ţelje ljudi, in da ni 

organizacije, ki bi mogla delovati brez ljudi. 

Najprej poglejmo, kaj pojem človeški kapital sploh pomeni. Človeški kapital pomeni 

sposobnost posameznika, da s svojim znanjem in izkušnjami ustvarjalno sodeluje v delovnem 

procesu ter rešuje poslovne probleme (Bahun in Rojc 2006, 12). Sestavine človeškega 

kapitala so znanje, izkušnje, spretnosti in veščine, vrednote organizacijske kulture, 

inovativnost, motiviranost zaposlenih, dobri medsebojni odnosi, sopodjetništvo, sodelovanje 

pri upravljanju ter sposobnosti vodenja in manegiranja (Bahun in Rojc 2006, 12). Merkač 

Skok (2005, 15) poudarja, da je človeški kapital v lasti zaposlenih, ki ga ves čas posojajo 

drugim in ustvarjajo vrednost za druge, dokler so zaposleni v podjetju. Zaposleni sodijo v 

kategorijo premoţenja podjetja, so edino aktivno premoţenje podjetja.  

Spremenjena vloga človeka in njegov pomen v organizacijskem procesu sta privedla do 

spoznanja, da je človek s svojim znanjem, sposobnostmi ter motiviranostjo najpomembnejši 

proizvodni tvorec. Podmena, da je človek najpomembnejši vir in da so zaposleni 

najpomembnejše premoţenje, ki ga ima organizacija, pripisujejo kadrovskim virom strateški 
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pomen. Ustrezno ravnanje z njimi postaja ključ do uspeha, ki ga doseţemo, če so kadrovske 

politike in ukrepi ter poslovne dejavnosti organizacije tesno povezane pri uresničevanju ciljev 

organizacije. Razvoja in uspešnosti organizacije ni mogoče pojasniti le s finančnimi in 

materialnimi naloţbami, ampak čedalje bolj s prispevki zaposlenih (Moţina idr. 1998, 7). 

Brajša (1996, 14) opisuje, da podjetje ne more obstajati in se razvijati brez ljudi. Z ljudmi 

nastane in se z njihovo pomočjo tudi razvija. Je ţiv druţbeni sistem, sestavljen iz ljudi, ki ga 

vzdrţujejo in razvijajo. Podjetje so pravzaprav ljudje. Ni dovolj, da vzdrţujemo objekte, 

stroje, tehnologijo in trg. Treba je »vzdrţevati« tudi ljudi v objektih, ljudi, ki delajo s stroji, 

uporabljajo tehnologijo in na trgu prodajajo blago. Ljudje predstavljajo kulturo podjetja, ta pa 

dušo. Podjetje brez kulture lahko zasluţi, ne more pa preţiveti. 

Ljudje so najpomembnejši vir za organizacijo – so človeški kapital, saj aktivirajo vse druge 

oblike vhodov oziroma inputov. Med človeški kapital štejemo znanje, kompetence, vrednote, 

izkušnje zaposlenih, pripadnost in motiviranost zaposlenih, sodelovanje v podjetju. Bistvo 

človeškega kapitala je, da je lastnina zaposlenega in da le-ta ob odhodu iz podjetja svoj del 

človeškega kapitala odnese s seboj (Ivanuša-Bezjak 2006, 14). Če imamo na razpolago 

finančna sredstva, lahko kupimo vse potrebne predmete in naprave, toda da iz njih nekaj 

napravimo, da ustvarimo novo vrednost, je odvisno od ljudi, zaposlenih in njihovih virov 

(Moţina idr. 2002, 179). 

2.2  Vloga managementa pri ravnanju z ljudmi 

Uspešno strateško vodenje podjetja zajema, poleg ostalih poslovnih aktivnosti, tudi 

načrtovanje razvoja človeškega kapitala in skrbno upravljanje le-tega. Merkač Skok (2005, 

13) ugotavlja, da ko obravnavamo kadre v organizaciji kot potencial, poslovni vir (angleško 

»human resource«) in naloţbo, mora management ravnati z njimi z enakim pristopom, 

premislekom in v skladu s poslovno strategijo, kot z vsemi drugimi področji v organizaciji. 

Ker je za uresničevanje strategije podjetja ali poslovnega sistema najbolj neposredno 

odgovoren njegov management, je potemtakem v njegovem interesu, da ima za seboj 

organiziranost vseh zaposlenih, še posebej pa poslovodnih delavcev. To pomeni, da bi naj 

celotna poslovodna struktura podjetja soustvarjala delovno okolje, ki bo spodbujalo 

ustvarjalne doseţke zaposlenih, izvirnost njihovih idej ter omogočajo razvoj poklicne poti 

oziroma strokovne kariere, skladno z ambicijami in zmoţnostmi posameznih sodelavcev. 

Drugače povedano, managementu podjetja naj bi skrb za razvoj človeških virov pomenila eno 

temeljnih »orodij« pri uresničevanju strategije in doseganju poslovnih ciljev podjetja (Bahun 

in Rojc 2006, 18). 

Mihalič (2006, 53) našteva, kot ključne funkcije sodobnega manegementa človeškega 

kapitala, zlasti analiziranje, načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje človeškega 
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kapitala. Temeljni cilj managementa človeškega kapitala  je razvoj in zagotavljanje zadostne 

mase človeškega kapitala v organizaciji ter zagotavljanje takih pogojev, da bo človeški kapital 

lahko generiral čim večjo dodano vrednost. Management kadrovskih virov pomeni 

koordinacijo vseh razpoloţljivih človeških virov s procesom planiranja, vodenja programov 

razvoja kadrov, organiziranja izobraţevanja in usposabljanja ter preverjanja doseganja ciljne 

kadrovske strukture podjetja. Cilje managementa kadrov je mogoče razumeti kot 

operacionalizacijo skrbi podjetja in njegovega poslovodstva za optimalen razvoj kadrov. Ta 

operacionalizacija pa poteka s pomočjo različnih sistemov razvoja kadrov, modelov 

načrtovanja horizontalnih in vertikalnih karier, sistemov motivacije in napredovanja, z načrti 

razvoja vodilnih kadrov, ocen uspešnosti njihovega dela z različnimi »orodji« za spremljanje 

in usmerjanje razvoja sodelavcev. V ta okvir sodijo tudi programi temeljnega izobraţevanja in 

usposabljanja zaposlenih ter različne managerske šole (Bahun in Rojc 2006, 89). 

H krepitvi konkurenčnih sposobnosti podjetja lahko največ prispeva takšno upravljanje s 

človeškimi viri, ki omogoča zaposlenim permanentno pridobivanje novih znanj, ki spodbuja 

njihovo ustvarjalnost ter inovativnost ter krepi njihovo motiviranost za lastni strokovni in 

poklicni razvoj, za podjetniško razmišljanje in delovanje. Takšni sodelavci podjetja so v 

stanju tudi pravočasno odkrivati nove poslovne priloţnosti in se sprotno odzivati na 

spremembe v okolju (Bahun in Rojc 2006, 14). 

Moţina idr. (2002, 4) povzema naslednje pomembnejše cilje ravnanja s kadrovskimi viri: 

- zaposlene moramo pojmovati kot naloţbo za prihodnost, ki bo ob pravilnem ravnanju in 

razvoju z dvigovanjem storilnosti prinašala dolgoročne koristi organizaciji; 

- poslovna politika podjetja mora biti naravnana k zadovoljevanju gospodarskih in osebnih 

potreb zaposlenih; 

- prizadevati si je treba za tako delovno okolje, ki bo zaposlene spodbujalo k razvoju in 

uporabi njihovih zmoţnosti v največji moţni meri; 

- ravnanje s kadrovskimi viri mora biti usmerjeno k nenehnemu usklajevanju potreb in 

ciljev organizacije in zaposlenih. 
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3 MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH 

3.1 Opredelitev motivacije 

3.1.1 Kaj je motivacija 

Beseda motivacija izvira iz latinske besede movere, ki pomeni premikati se. 

Naše obnašanje je motivirano. Ne pojavlja se kar samo od sebe, ima svoje vzroke in cilje. Z 

motivacijo mislimo na vse tisto, kar nas spodbuja in usmerja. V psihologiji motivacijo 

povezujejo z dejavniki, silnicami in gibali našega delovanja. To so npr. potrebe, nagoni, ţelje, 

motivi, cilji, vrednote, ideali, interesi, volja. V vsakem trenutku deluje na nas več takih silnic 

in gibal, če se gibljemo ali če smo pri miru (Musek in Pečjak 2001, 86). 

Uhan (2000, 11) navaja več opredelitev motivacije. V splošnem motivacija pomeni 

usmerjanje človekove aktivnosti k ţelenim ciljem s pomočjo njegovih motivov; bolj določeno 

pa je motivacija zbujanje hotenj, motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem 

okolju na podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju s spreminjanjem 

moţnosti v resničnosti. Motivacija je nenehen spodbujevalen proces osmišljanja osebnega 

delovnega (poslovnega) ţivljenja in doţivljanja zadovoljstva, ki ga omogoča ustvarjalno delo 

v podjetju, naravnano k uspešnosti, osebnostni in strokovni rasti zaposlenih ter prispevkom 

posameznikov in skupin k odličnosti. Motivacija je tudi pripravljenost vloţiti trud za dosego 

cilja, če vloţeni napor zadovolji potrebe posameznikov. Motivacija je posebna dejavnost ali 

način nebolečega (samo)pritiska na posameznika ali skupino, ki naj naredi ali mora narediti 

tisto, kar od njega (njih) pričakujemo ali pričakuje(jo) sam(i) in to tako, kot najbolje 

zmore(jo). Motiviranje je proces spodbujanja delavcev z določenimi sredstvi, da bodo 

učinkovito in z lastnim pristankom opravili dane naloge ali delovali v smeri določenih ciljev. 

Motivacija je tudi strategija managementa, s katero managerji doseţejo, da posamezniki preko 

svojega dela ter rezultatov dela, zadovoljujejo svoje cilje in potrebe, posledično pa tudi cilje 

organizacije. 
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Slika 1: Motivacijski proces 

Vir: Kobal Grum in Musek 2009, 19. 

Motivirano vedenje se pojavi takrat, ko se organizem znajde v neuravnoteţeni situaciji; torej 

najprej se mora pojaviti stanje, v katerem organizem zazna neravnovesje ali primanjkljaj. 

Govorimo o pojavljanju potrebe, ki pomeni takšno neuravnoteţeno stanje, ki se pojavi ob 

nezadovoljenosti organizma. Naslednja prvina je motivacijska dejavnost, ki nas usmeri k 

ciljem, sredstvom, objektom ali delovanjem, s katerimi lahko izravnamo nastali primanjkljaj. 

Dejavnost je vedenje, ki organizem navadno vodi do ustreznega predmeta, osebe, dogodka 

oziroma cilja. Motivacijska dejavnost se kaţe v delovanju, pri katerem prevladuje iskanje 

zadovoljitve objektov. Z njo skušamo zaznati, poiskati in doseči motivacijske cilje. S cilji 

skušamo izravnavati nastali primanjkljaj, uravnovesiti neravnovesje in zadovoljiti potrebo. 

Poznamo pozitivne motivacijske cilje, ki nas privlačijo, in negativne, ki nas odbijajo (Kobal 

Grum in Musek 2009, 16–17). 

3.1.2 Notranja in zunanja motivacija 

Motivacija se tesno povezuje s čustvovanjem. Ko zadovoljujemo svoje potrebe in motive, 

dosegamo motivacijske cilje, se pojavljajo pozitivna čustva – zadovoljstvo, veselje, ponos … 

Nasprotno pa občutimo ob ovirah in nezadovoljenih potrebah negativna čustva, 

nezadovoljstvo, razočaranje, jezo, strah, sram, krivdo … Tako čustva kot motivi imajo velik 

pomen v našem ţivljenju. Naše obnašanje je motivirano: karkoli delamo, delamo pod vplivom 

določenih motivov. Motivirajo nas lahko tako notranje spodbude kot tudi zunanje. Govorimo 

o notranji in zunanji motivaciji: notranje smo motivirani tedaj, kadar naredimo nekaj z 

»veseljem«, zato, ker nam je všeč; zunanje pa smo motivirani zaradi spodbud, nagrade, 

denarja, pohvale (Musek in Pečjak, 2001, 97). 

Motivacija zajema notranje in zunanje razloge zato, da ljudje delajo to, kar delajo. Lahko 

temelji na pričakovanjih notranjega zadovoljstva zaradi zanimivega dela, potrebe po varnosti 

ali na posebni nagradi, celo na strahu pred izgubo privilegijev ali moči itn. (Luckmann 

Jagodič in Pacek 2003, 22–23). 

Študije so pokazale, da je kratkotrajnejša zunanja motivacija. Pri tem si je treba priznati, da 

nas noben denar ne more motivirati in navdušiti, če moramo dan za dnem delati z arogantnim 
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ali teţavnim nadrejenim ali v okviru skupine, ki nikakor ne more dobro funkcionirati in ki ni 

uglašena. Naši notranji interesi, potrebe in njihovo zadovoljevanje so mnogo močnejši in 

ustvarijo večjo kreativnost v podjetju (Luckmann Jagodič in Pacek 2003, 22–23).  

Kobal Grum in Musek (2009, 14) kot notranje vzroke oziroma motive za motivacijo naštevata 

tudi fiziološke procese, potrebe, cilje, vrednote, zamisli itd., kot zunanje pa draţljaje, pobude, 

pritiske, situacije, kulturno in socialno okolje itd. 

Psihološke raziskave kaţejo, da sta naše učenje in delo bolj kakovostna, če smo zanju notranje 

motivirani. Prav nič presenetljivo ni torej, če najdemo izjemno visoko notranjo motiviranost 

pri vrhunskih ustvarjalcih, recimo pri ljudeh, ki so dosegli izjemne doseţke v umetnosti in 

znanosti (Musek in Pečjak 2001, 98). 

3.1.3 Vrste motivov 

V strokovni literaturi najdemo, med različnimi avtorji, več različnih opredelitev motivov: 

Uhan (2000, 11) opredeljuje motiv kot razlog ali hotenje, da človek deluje. Uspešnost 

delovanja vsakega človeka je odvisna tudi od njegovega znanja, to je od usposobljenosti, 

psihofizičnih in spoznavnih sposobnosti in vedenja, kar uporabi pri uresničevanju svojih 

ciljev; in to v okolju, v katerem ţivi in dela, deluje. 

Brejc (2000, 48) navaja, da je motiv vzgib, ki povzroča in usmerja človekovo dejavnost.  

Motivi so psihološki pojavi, ki spodbujajo človekovo obnašanje ter ga usmerjajo k ciljem 

(Musek in Pečjak 2001, 88-89). 

Glede na različne kriterije poznamo predvsem tri skupine motivov. Lipičnik (1998, 156–157) 

razlikuje med naslednjimi skupinami motivov: 

- glede na vlogo, ki jih imajo motivi v človekovem ţivljenju, razlikujemo primarne in 

sekundarne motive: primarni so motivi ali silnice, ki usmerjajo človekovo aktivnost k 

tistim ciljem, ki omogočajo, da preţivi, sekundarni pa so tisti motivi ali silnice, ki 

človeku zbujajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni, ne ogroţajo pa njegovega ţivljenja, če 

niso zadovoljeni; 

- glede na nastanek ločimo motive na podedovane in na pridobljene: podedovani so tisti 

motivi, ki jih človek prinese s seboj na svet, pridobljeni pa tisti, ki si jih je pridobil v 

ţivljenju; 

- glede na razširjenost med ljudmi ločimo takšne motive, ki jih srečujemo pri vseh ljudeh 

in jih imenujemo univerzalne, takšne, ki jih srečujemo samo na določenih območjih in 

jim rečemo regionalni, ter takšne, ki jih srečamo samo pri posameznikih in se jim pravi 

individualni. 

V psihologiji motivacije so ključnega pomena predvsem primarni in sekundarni motivi. 
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Preglednica 1: Primarni in sekundarni motivi 

SKUPINA MOTIVOV NASTANEK RAZŠIRJENOST VRSTE MOTIVOV 
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MOTIVI 

 

PRIMARNI 

BIOLOŠKI 

MOTIVI 

 

 

- podedovani 

 

 

- univerzalne 

- potrebe po snoveh 

- potrebe po izločanju 

- potrebe po fizični 

celovitosti 

- spanje, počitek 

- seksualne potrebe 

 

PRIMARNI 

SOCIALNI 

MOTIVI 

 

 

- pridobljeni 

 

 

- regionalne 

- potrebe po 

uveljavljanju 

- potreba po druţbi 

- potrebe po 

spremembi 

- potreba po socialnem 

konformizmu 

 

SEKUNDARNI MOTIVI 

 

- pridobljeni 

 

- individualne 

- interesi 

- stališča 

- navade 

Vir: Lipičnik in Moţina 1993, 38–39. 

Primarni motivi 

Primarni motivi so motivi, ki  omogočajo obstoj človeka, če so zadovoljeni. To so biološki in 

socialni motivi, ki ogroţajo obstoj organizma, če niso zadovoljeni (Lipičnik in Moţina 1993, 

37). 

Za primarne biološke motive je značilno, da zajemajo motive, ki morajo biti zadovoljeni, sicer 

lahko človek kot organizem ali celo kot vrsta propade. Zato jim pravimo kar primarni motivi. 

Ker se nanašajo na človekovo biološko zgradbo, so dobili tudi ime biološki. Poleg tega so to 

podedovani motivi, in jih zato najdemo pri vseh ljudeh, kar pomeni, da so univerzalni. Glede 

na značilnosti te skupine motivov je nemogoče zavestno vplivati na njihov nastanek, hkrati pa 

so zelo redko pod kontrolo človekovega hotenja. Tudi primarni socialni motivi so še vedno 

primarni, to pomeni, da je njihovo zadovoljevanje nujno, sicer lahko pride do usodnih motenj 

pri človekovem ţivljenju v druţbi. Druga značilnost primarnih socialnih motivov je, da so ti 

motivi v glavnem pridobljeni in se jih je človek navzel iz svojega okolja, verjetno ţe v zgodnji 

mladosti in je zato mogoče sklepati, da okolje vpliva na nastanek teh motivov. Primarni 

socialni motivi so regionalni, kar pomeni, da so ti motivi v različnih krajih različni. Po svojih 

značilnostih spada ta skupina motivov med tiste, na katere lahko zavestno vplivamo in tako 

deloma zavestno spreminjamo vedenje ljudi v druţbi (Lipičnik in Moţina 1993, 38–39). 

Sekundarni motivi  

Sekundarni motivi pa so tisti, ki človeku povzročajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni, ne 

ogroţajo pa njegovega ţivljenja, če niso zadovoljeni (Lipičnik in Moţina 1993, 37). 
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Treven (1998, 109) poudarja, da čim bolj je druţba razvita in kompleksna, tem bolj prihajajo 

v ospredje sekundarni motivi, ki jih človek ne pridobi ob rojstvu, temveč se jih nauči v 

ţivljenju. Primarni motivi, kot so lakota in ţeja, med ljudmi v takšni druţbi, razen pri redkih 

izjemah, ne prevladujejo. Za prebivalce ekonomsko razvitega sveta so veliko pomembnejši 

sekundarni motivi kot primarni. Med pomembnejše sekundarne motive spadajo predvsem: 

potreba po moči, ki predstavlja človekovo teţnjo po superiornosti, potrebo po vodenju in 

nadzorovanju drugih ljudi; potreba po uveljavljanju, ki se izraţa pri človeku kot teţnja po 

doseganju uspeha v tekmovalnih okoliščinah ali kot ţelja po popolni izvedbi njemu 

dodeljenih nalog; potreba po pripadnosti predstavlja prizadevanje skoraj vsakega človeka po 

navezovanju in vzdrţevanju odnosov z drugimi; potreba po varnosti se nanaša na odsotnost 

negotovosti na raznih ţivljenjskih področjih in potreba po statusu, ki pomeni ţeljo 

posameznika po pridobitvi statusnih simbolov. 

3.1.4  Zavestna in nezavedna motivacija 

Zavestna motivacija je povezana s človekovo zavestno voljo, nezavestna motivacija pa 

pomeni, da se posameznik ne zaveda motivov, ki ga motivirajo. 

Zadovoljevanje nekaterih potreb, zlasti fizioloških, poteka običajno avtomatično, torej brez 

zavestne kontrole. Zato poskrbijo naši nagoni. To velja za vse ljudi ter podobno tudi za druga 

ţiva bitja. Pogosto pa se zavestno usmerjamo k ciljem in v tem primeru govorimo o zavestni 

motivaciji. Zavestna motivacija se tesno povezuje z voljo, to je s procesom, v katerem 

zavestno spodbujamo svojo dejavnost in jo zavestno usmerjamo k ciljem. Prav volja nam 

omogoča, da lahko naše delovanje in obnašanje poteka po lastnih zavestnih zamislih. S svojo 

voljo lahko sproţimo svoje obnašanje, ga usmerjamo in ga tudi spreminjamo. Zavestna 

motivacija zajema vse tiste motive, kjer si zavestno postavimo cilje in zavestno nadziramo 

doseganje teh ciljev in zadovoljevanje potreb (Musek in Pečjak 2001, 91). Musek in Pečjak 

(2001, 102) pravita, da lahko nekateri motivacijski procesi potekajo nezavedno tudi zato, ker 

jih izrinemo iz zavesti (potlačimo) in lahko tedaj tudi moteče vplivajo na naše doţivljanje in 

obnašanje. 

3.2 Pomen motiviranja zaposlenih 

Uspešne organizacije, usmerjene v prihodnost, se zavedajo, da imajo v organizaciji ključno 

vlogo zaposleni, njihovo znanje in ustvarjalnost in da lahko le tako doseţejo ter preseţejo 

konkurenco in s tem zagotovijo rast in razvoj tudi v prihodnosti (Stupan 2009, 44). Za vsako 

podjetje ne glede na to, v kateri dejavnosti deluje, so zaposleni njegova osnovna gonilna sila, 

ţivljenjska sila podjetja. Največji izzivi managementa so predvsem doseganje odličnosti in 

nadpovprečni poslovni rezultati in za to potrebuje zavzete in motivirane zaposlene (Luckmann 

Jagodič in Pacek 2003, 22).  
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Po Keenanu (1996, 6) je motiviranost zaposlenih za storilnost bistvenega pomena. Gre za 

vprašanja, ali so ljudje predani svojemu delu in ali si prizadevajo doseči zastavljene cilje, pa 

čeprav so ti še tako preprosti, kot je na primer ţelja po večjem zasluţku ali po zgodnejšem 

odhodu iz sluţbe. Luckmann Jagodič in Pacek (2003, 23) pravita, da so motivirani in zavezani 

podjetju tisti zaposleni, ki govorijo pozitivno o izdelkih/storitvah podjetja strankam in drugim 

ljudem (v podjetju ali zunaj njega), ţelijo ostati v podjetju v bliţnji in daljni prihodnosti in so, 

kar je zelo pomembno in odločilno, pripravljeni narediti več, kot je potrebno, da bi pripomogli 

k uspehu podjetja. 

Zaposlene motiviramo in stimuliramo z namenom, da bodo uspešnejši in učinkovitejši pri 

svojem delu in da bo posledično uspešnejša tudi organizacija kot celota. To pomeni, da ljudi 

motiviramo in stimuliramo zato, da bodo laţje in bolje opravljali svoja dela in naloge, da bodo 

bolje izkoristili svoja znanja, izkušnje, veščine in druge kompetence, da bodo dosegali 

zastavljene cilje, bolje razvijali lastne potenciale in dosegali stalen razvoj in rast. Zaposleni 

morajo biti motivirani ţe zato, da bodo sploh pripravljeni delati, se učiti, inovirati, ustvarjati, 

se razvijati, raziskovati, rasti in podobno. Navedeno je nujen predpogoj za doseganje ciljev 

vsake organizacije, produktivnosti, ustvarjanje dodane vrednosti in splošen razvoj ter rast 

organizacije kot celote. Organizacija je namreč uspešna le toliko, kolikor so uspešni ljudje, ki 

delajo v njej. In če ti ljudje niso motivirani, potem ne bodo uspešni in zato tudi celotna 

organizacija ne bo uspešna (Mihalič 2010, 6–7). 

Koristi velike motiviranosti so nesporne in zelo otipljive. Ne gre le za boljšo kakovost dela in 

večji obseg opravljenih nalog, temveč tudi za boljše vzdušje v delovnem kolektivu. Posledica 

tega je med drugim tudi manj zamujanja na delo, manj izostajanja iz dela in niţja stopnja 

fluktuacije. Stopnja motiviranosti zaposlenih vpliva na njihovo učinkovitost, pa tudi na 

njihovo usposobljenost za delo. Poleg tega lahko posredno vpliva tudi na tehnologijo in 

organiziranost delovnega procesa (Stare 2007, 7). Dobri poslovni rezultati, večja 

produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih temeljijo na njihovem motiviranju in nagrajevanju. 

Ker smo ljudje med sabo različni  in nas motivirajo različni dejavniki, odvisni od časa in 

ritma, v katerem ţivimo, morajo podjetja nenehno prilagajati te sisteme (Pisovec Kacin 2007, 

46). 

3.3 Motiviranje je naloga managerjev 

Predstave o tem, kaj pomeni motivirati ljudi, so pri ljudeh precej različne. Nekateri bi radi 

storili nekaj, da bi bili ljudje zadovoljeni, drugi, da bi jih delavci ubogali, tretji bi si radi 

zagotovili avtoriteto, četrti bi radi od ljudi dobili nekaj, kaj potrebujejo itd. Situacij, ki bi jih 

radi z motiviranjem dosegli,  je torej veliko, zelo so različne in se razlikujejo od »motivatorja« 

do »motivatorja«. Ne glede na to pa je vsem tem nameram nekaj skupnega: pripraviti ljudi do 

tega, da bodo storili tisto, kar si je »motivator« zamisli (Lipičnik in Moţina 1993, 45–46). 
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Pričakovati, da bodo ljudje motivirani kar sami po sebi in da se bodo samomotivirali 

praktično iz nič, je napačno. Da je nekdo motiviran, mora obstajati določen zunanji element, 

in sicer mora nekdo posameznika z nečim spodbuditi k temu, da bo razvil motivacijo. Lastna 

motivacija namreč sama po sebi ne izhaja od znotraj, temveč jo je potrebno spodbuditi od 

zunaj, da bi se šele nato lahko razvijala znotraj posameznika (Mihalič 2010, 5). 

Prvi najpogostejši vzrok za nemotiviranost zaposlenih je ta, da vodja ne ve, da je on tisti, ki 

mora motivirati svoje sodelavce in problem motiviranje enostavno preloţi na zaposlene. V 

praksi lahko ţal pogosto naletimo na vodje, ki potoţijo, da njihovi zaposleni niso zavzeti, da 

jim ni mar, da jim je popolnoma vseeno in podobno. Seveda, da jim ni mar in jim je vseeno, 

saj niso motivirani. In zakaj niso? Ker jih nihče ni motiviral. Za motiviranje in motiviranost 

zaposlenih je odgovoren vodja in nihče drug! Zaposleni so odgovorni za marsikaj pri svojem 

delu, za stopnjo njihove motiviranosti pa je odgovorno vodstvo (Mihalič 2010, 5). 

Konkurenčnost organizacij in njihov razvoj sta odvisna od tega, ali bo management sposoben 

zagotoviti okolje, vzdušje in klimo, v katerih bo aktiviran ves intelektualni kapital 

organizacije. Frlec (2008, 40) poudarja, da je temeljna naloga managementa, omogočiti 

zaposlenim, da (p)ostanejo uspešni. 

Kramar Zupan (2009, 164) opisuje vlogo vodje v motivacijskem procesu v ustvarjanju okolja, 

ki omogoča posamezniku motivacijo. Dober vodja pripravi sodelavce, da naredijo, kar on 

hoče, in ko sodelavci tako delujejo, mislijo, da delujejo zato, kar sami tako hočejo. Podpora in 

ne kontrola naj bi bila glavna pri motiviranju. Če ţeli biti vodja uspešen pri motiviranju, mora 

upoštevati vse sestavine motivacije: cilj, čustva in osebna prepričanja. Sodelavcem je 

potrebno povedati, kaj se od njih pričakuje. Vodja naj s svojim vedenjem postavi zgled 

sodelavcem in jih spodbuja, da aktivno sodelujejo v postavljanju ciljev, saj se v tem primeru 

čutijo dolţne izpolniti cilje. Sodelavcem naj pojasni povezanost zadanih nalog z njihovimi 

osebnimi cilji in s cilji organizacije. Naloge je treba načrtovati tako, da sovpadajo s potrebami 

sodelavcev. Zaposlene je potrebno spodbujati k iskanju pomoči in podpore, drugače bodo 

postali nezadovoljeni ter jim pravočasno priskrbeti povratno informacijo, ki naj bo ustrezna 

zadani nalogi in naj da zaposlenim smernice za izboljšanje dela.  

Tudi Welsby (2003, 57) navaja, da je za motiviranje posameznikov odgovoren njihov 

neposredni vodja. Vloga oddelka za človeške vire pa je, da priskrbi strukturo, sisteme, 

postopke in orodja, s katerimi si lahko managerji pomagajo pri tej nalogi. Sem spadajo 

struktura plač, stimulativno in premijsko nagrajevanje, sistem priznanj, kot je »usluţbenec 

meseca«, ali pa priloţnostni načini, da pokaţemo priznanje in spoštovanje dobro 

opravljenemu delu, na primer dodatni prosti dnevi, darilca ipd. Temu lahko dodamo še 

sisteme za vodenje delovne učinkovitosti, postavljanje ciljev, orodja za spremljanje napredka, 

pravilno dajanje povratnih informacij in skrb za sodelavce, da se razvijajo tako, da bodo v 

njihovih vlogah uspešni. 
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Moţnosti, da managerji svojih zaposlenih ne bi motivirali, danes sploh več ni, saj si tega ne 

morejo in ne smejo privoščiti. Tudi v primeru, da organizacija nima zadostnih denarnih 

sredstev za motiviranje zaposlenih, ima na voljo še veliko drugih načinov motiviranja, za 

katere so potrebni zgolj znanje, volja in čas. Pomanjkanje finančnih sredstev ne sme biti 

izgovor za odsotnost motiviranja pri vodenju. Vzroki za to, da vodja ne motivira svojih 

zaposlenih so lahko le v neinformiranosti (vodja ne ve, da mora svoje sodelavce motivirati), 

pomanjkljivih znanjih in veščinah (vodja ne pozna načinov in tehnik motiviranja) ali pa 

enostavno v lenobi (vodji se zdi škoda časa ali pa se mu ne ljubi motivirati). Tudi 

pomanjkanje časa ni izgovor, saj si ga je za tako pomembno nalogo, kot je motiviranje, treba 

vzeti (Mihalič 2010, 4). 

3.4 Motivacijske teorije 

Motivacijske teorije skušajo razloţiti vzroke za vedenje ljudi in procese, ki to vedenje 

povzročijo. Černetič (2007, 223) opisuje, da motivacijske teorije skušajo razloţiti človekov 

odnos do dela in odgovor na vprašanje, zakaj človek dela in od katerih dejavnikov je odvisno 

njegovo delo. Ena od njihovih skupnih in osnovnih ugotovitev je, da je človekova 

navdušenost za delo v veliki meri odvisna od stopnje njegove motivacije, od tega pa njegova 

produktivnost in delovna uspešnost. 

Poznamo dve skupini motivacijskih teorij: vsebinske in procesne teorije. 

 

 
Slika 2: Motivacijske teorije 

3.4.1 Vsebinske teorije 

Vsebinske teorije so usmerjene predvsem na proučevanje človeških potreb in motivov, ki 

povzročijo določeno obliko vedenja (Treven, 1998, 113). Predvsem skušajo razloţiti, kaj 

motivira vedenje in so uporabne za razlago vedenja posameznikov, manj pa za predvidevanje 

njihovega vedenja. 
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Motivacijska teorija Maslowa 

Verjetno najbolj znana motivacijska teorija je teorija potreb ali Maslowa motivacijska teorija, 

prvič objavljena leta 1943. Njena bistvena značilnost je hierarhija potreb, ki jo lahko 

ponazorimo s piramido ali stopnicami (slika). Spodaj so elementarne fiziološke potrebe, tem 

sledijo potrebe po varnosti, socialne potrebe, potreba po samospoštovanju in na vrhu še 

potreba po samopotrjevanju (Brejc 2000, 50). 

 

 
Slika 3: Maslowa hierarhična piramida potreb 

Fiziološke potrebe so temeljne človekove potrebe in predstavljajo temeljno raven v hierarhiji. 

To so potrebe, ki se jih človek ne more naučiti, temveč jih pridobi ob rojstvu. Druga raven 

potreb so potrebe po varnosti, ki odsevajo ţeljo človeka, da se zaščiti pred izgubo 

ţivljenjskega prostora, fizične in psihološke varnosti in drugih podobnih dobrin, ki so 

potrebne za njegovo preţivetje. Potrebe po varnosti so povezane s teţnjo ljudi, da ţivijo v 

stabilnem in predvidljivem okolju. Tretjo raven potreb predstavljajo socialne potrebe, ki so 

tesno povezane z ţeljo človeka po ljubezni in pripadnosti ter po interakciji z drugimi. Četrta 

raven so višje potrebe ljudi in sicer potrebe po spoštovanju. Med te spadajo tudi potrebe po 

moči ter potrebe po uveljavljanju in statusu. Potrebe po spoštovanju se nanašajo na ţeljo 

človeka po tem, da ga drugi ljudje spoštujejo in cenijo in da lahko spoštuje samega sebe. Zato 

si posamezniki prizadevajo izboljšati svoj status in pozitivno podobo, da bi pridobili večji 

ugled ali da bi dosegli visok poloţaj v skupini. Najvišja raven je kulminacija vseh socialnih in 

višjih potreb ljudi in jo predstavljajo potrebe po samouresničevanju. Potrebe te ravni odsevajo 

človekovo ţeljo, da bi delal to, za kar je sposoben. Zato lahko ljudje, ki dosegajo ţeleno 

stopnjo samouresničitve, razvijejo in uporabljajo vse svoje sposobnosti (Treven 1998, 114–

115). 

Ameriški psiholog Abraham Maslow si je hierarhijo potreb zamislil kot nekakšen »prioritetni 

seznam« motivacijskih področij. Višje potrebe se razvijejo šele, ko so niţje vsaj pribliţno 

zadovoljene. Dokler nas pesti lakota, iščemo le hrano, vsi drugi, višji cilji, nas ne zanimajo. A 

kot je res, da nezadovoljenost niţjih potreb teţe prenašamo, je res tudi, da nam te potrebe, ko 

so zadovoljene, ne pomenijo veliko.  Psihološko in osebnostno so za nas pomembne višje 

•POTREBE PO SAMOURESNIČEVANJU (osebni in strokovni razvoj in
rast, uporaba sposobnosti ipd.)

•POTREBE PO SPOŠTOVANJU (potrebe po uveljavljanju,
statusu, moči ipd.)

•SOCIALNE POTREBE (potrebe po pripadnosti,
interakciji z drugimi, ljubezni ipd.)

•POTREBE PO VARNOSTI (potreba po
stabilnem in predvidljivem okolju)

•FIZIOLOŠKE POTREBE (potrebe po
hrani, pijači, zraku, spanju itd.)
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potrebe. Človek si spontano prizadeva k razvijanju novih, vedno višjih potreb. In ko so vse 

posamezne kategorije osnovnih potreb relativno zadovoljene, se začne izraţati teţnja po 

samouresničevanju, teţnja po izpolnitvi in uresničevanju najboljših potencialov in talentov, ki 

jih imamo (Musek in Pečjak 2001, 95–96). 

Hierarhija motivov se ujema z razvojem motivacije v posameznikovem ţivljenju. Še pred 

rojstvom začnejo delovati mehanizmi, s katerimi zadovoljujemo fiziološke potrebe. Po rojstvu 

začnejo postajati vse pomembnejše potrebe po varnosti, nato pa po naklonjenosti in ljubezni. 

Z odpiranjem v medosebne in socialne odnose sovpada naraščanje vloge in pomena socialnih 

potreb, kot je potreba po samopotrjevanju in ugledu. Postopno se povečuje tudi vloga 

spoznavnih (umskih) potreb, estetskih potreb in nazadnje tudi samoaktualizacije (Musek in 

Pečjak 2001, 96). 

Motivacijska teorija Maslowa je za managerje uporabna, saj lahko z njo, na podlagi navadnih 

vprašalnikov o tem kaj motivira ljudi v določeni organizaciji in v določenem času, ugotovijo, 

na kaj so ljudje tisti trenutek najbolj občutljivi. To ugotovitev lahko uporabijo, ko skušajo 

določiti instrumente za vplivanje na motivacijo zaposlenih. Zelo napačno bi bilo, če bi le 

sklepali, kaj ljudi motivira in  kaj ne, ker se stopnje občutljivosti časovno spreminjajo. To se 

kaţe v tem, da lahko v istem času in v različnih organizacijah, pa tudi v različnem času in v 

isti organizaciji, dobimo povsem različne rezultate (Lipičnik 1998, 164). 

Brejc (2000, 51–52) pa poudarja, da čeprav Maslow ponuja številne uporabne sugestije zlasti 

vodilnemu osebju in omogoča razumevanje človekove psihe, je bila njegova teorija deleţna 

številnih kritičnih pripomb: 

- potrebe so predstavljene v obliki piramide, kar bi lahko pomenilo, da so tiste potrebe na 

dnu piramide, na najniţji stopnici, manj pomembne od tistih na vrhu (stopnjo 

samopotrditve doseţe sorazmerno malo ljudi); 

- vprašljiva je delitev na le pet potreb (so s tem izpolnjene vse človekove potrebe? Kako 

lahko to sploh preverimo?); 

- postavljanje ostrih meja med posameznimi stopnicami je vprašljivo, saj si posamezniki 

hkrati ţelijo zadovoljiti več potreb; 

- moţno je, da zaposleni zadovoljujejo v organizaciji osnovne potrebe, vse druge pa zunaj 

organizacije. 

Tudi drugi avtorji navajajo določene pomanjkljivosti motivacijske teorije Maslowa: 

Treven (1998, 116) poudarja, da je vedno moţnost obstoja okoliščin, v katerih ne morem 

zadovoljiti potreb po vrstnem redu hierarhične piramid, ker lahko ţivimo, vsaj nekaj časa, 

tako, da »fizične« vire nadomestimo s »psihičnimi«. 

A. H. Maslow je trdil, da človekove potrebe nastajajo v stopnjah piramide potreb in da 

potreba, ki je enkrat zadovoljena ne motivira več, temveč se pojavi naslednja potreba, ki 
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predstavlja nov motivacijski dejavnik. Uhan (2000, 23) opozarja, da je za proučevanje 

motivacije in motiviranosti pomembna navedena trditev Maslowa, da zadovoljena potreba ne 

motivira več. Če je človek zadovoljil svoje fiziološke potrebe, ga z večjo količino hrane ne 

moremo več stimulirati in isto velja tudi za potrebe po varnosti, socialne potrebe in tako 

naprej. Umestitev potreb v pet skupin s togimi mejami očitno pomeni prehudo 

poenostavljanje problema. Če je človek zadovoljil svoje fiziološke potrebe, ga z več hrane ne 

moremo motivirati, lahko pa ga motiviramo z boljšo kakovostjo hrane. 

Tudi Musek (2003, 220) zastavlja vprašanja, s katerimi podaja dvom Maslowim ugotovitvam: 

»Ali Maslowe trditve veljajo, tudi za ljudi, ki so motivacijsko ţe razviti? Ali v določenih 

okoliščinah višji motiv res ne more prevladati nad niţjim, čeprav ta ni zadovoljen? Ali ni 

prizadeto samospoštovanje mogoče bolj urgenten motiv kot pomanjkanje ljubezni in 

pripadnosti in morda včasih tudi bolj kot pomanjkanje varnosti?«. 

Alderferjeva motivacijska teorija (teorija ERG) 

Clayton Adelfer je dopolnil Maslowo in Herzbergovo motivacijsko teorijo tako, da je 

oblikoval model potreb, ki je bolj usklajen s sodobnimi empiričnimi raziskavami. Zavedal se 

je, tako kot Maslow in Herzber, da je pomembno razvrstiti potrebe ljudi v skupine in da je 

bistvena razlika med potrebami niţjih in višjih ravni (Treven 1998, 118). 

Določil je tri skupine temeljnih potreb (ERG): potrebe po obstoju (existence), potrebe po 

povezovanju z drugimi ljudmi (relatedness) in potrebe po razvoju (growth). Potrebe prve 

skupine se nanašajo na izpolnjevanje osnovnih, materialnih in eksistenčnih zahtev. Drugo 

skupino sestavljajo potrebe, ki so povezane z ţeljo ljudi po vzdrţevanju pomembnih 

medsebojnih odnosov. V tretjo skupino je pa je Adelfer uvrstil potrebe po razvoju, ki 

odsevajo človekovo ţeljo po osebnem razvoju. Posameznik si lahko, v nasprotju z 

Maslowovo teorijo, prizadeva za osebni razvoj, čeprav nima zadovoljenih potreb po obstoju 

ali potreb po povezovanju z drugimi ljudmi, mogoče pa je tudi, da se vse tri skupine potreb 

pojavijo hkrati. Ta teorija upošteva individualne razlike med ljudmi in dejstvo, da vpliva na 

prednost zadovoljevanja potreb tudi različno kulturno obdobje, posameznikova izobrazba in 

njegove druţinske vezi (Treven 1998, 118-119). 

Herzbergova dvofaktorska teorija 

Herzbergova dvofaktorska teorija motivacije je nastala na osnovi proučevanja Maslowe 

motivacijske teorije. Herzberg je postavil ostrejšo ločnico med niţjimi in višjimi potrebami 

kot Maslow. Zaposlenim je zastavil dve vprašanji: prvo se je nanašalo na vse tisto, kar 

prispeva k zadovoljstvu zaposlenih, z drugim pa je poskušal ugotoviti, kaj zaposleni čutijo kot 

izrazito slabo okoliščino (Brejc 2000, 53).  
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Razvil je posebno teorijo o delovni motiviranosti na podlagi ugotovitve, da določene  delovne 

okoliščine povzročajo nezadovoljstvo, če so odsotne, a da njihova prisotnost ne povzroča 

zadovoljstva. Herzberg je menil, da ima delavec dve med seboj neodvisni vrsti potreb, ki 

vplivata na obnašanje in aktivnosti v povsem različnih smereh. Ene vrste so potrebe, ki 

izvirajo iz delovnega okolja, druga vrsta pa so potrebe, ki izvirajo neposredno iz dela (Uhan 

2000, 24). V svoji študiji je ugotovil, da lahko vse motivacijske dejavnike dejavnike razdeli v 

dve veliki skupini: na higienike in na motivatorje. Njegova teorija se zato imenuje 

dvofaktorska teorija. 

 

Preglednica 2: Temeljni elementi dvofaktorske teorije 

Higieniki Motivatorji 

1. nadzor 1. odgovornost 

2. odnos do vodje 2. uspeh 

3. plača 3. napredovanje 

4. delovne razmere 4. samostojnost 

5. status 5. pozornost 

6. politika podjetja 6. razvoj 

7. varnost pri delu  

8. odnos do sodelavcev  
Vir: Treven 1998, 117. 

Higieniki sami ne spodbujajo ljudi k dejavnosti, temveč odpravljajo neprijetnosti ali kako 

drugače ustvarjajo okoliščine za motiviranje, motivatorji pa neposredno spodbujajo ljudi k 

delu. Higieniki povzročajo nezadovoljstvo, če niso ustrezno urejeni. Če so navzoči v 

delovnem okolju, je nezadovoljstvo manjše, vendar pa zadovoljstvo zaradi njih ni nič večje. 

Motivatorji pa drugače kot higieniki vplivajo na zadovoljstvo v delovnem okolju in na večjo 

pripravljenost zaposlenih, da se potrudijo pri svojem delu (Treven 1998, 117). 

Herzbergova motivacijska teorija je za managerje uporabna predvsem zato, ker se lahko 

zaveda dveh vrst orodja za motiviranje zaposlenih: motivatorjev, s katerimi je mogoče izzvati 

odzive ali aktivnosti pri posameznikih, in higienikov, s katerimi je mogoče povzročati 

predvsem zadovoljstvo, ki bo odstranilo odvečne napetosti in usmerilo človekovo aktivnost v 

delo. Konkretno stanje v organizaciji pogojuje, katero vrsto dejavnikov bo manager 

najuspešneje uporabil (Lipičnik 1998, 169). Če je zaposlen nezadovoljen v svojem delovnem 

okolju, lahko manager poveča njegovo zadovoljstvo tako, da izboljša higienike. Če pa 

manager ţeli povečati učinkovitost zaposlenih, uporabi drugo vrsto sredstev, motivatorje 

(Treven 1998, 118). 

Hackman-Oldhamov model (teorija značilnosti dela) 

Hackman in Oldhman sta zasnovala model značilnosti dela, ki pomeni podlago za 

motivacijski pristop k oblikovanju dela. Raziskovala sta, kakšno delo motivira delavce, in na 

podlagi teh raziskav postavila model, ki razlaga, kako ključne značilnosti dela vodijo do 
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dobrih rezultatov. Postavila sta osnovno tezo, da ljudje delajo dobro, če so zadovoljni z 

delom, oziroma če jih določeno delo zadovoljuje. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri 

zaposlenih, da bodo le-ti dosegali visoko notranjo motivacijo so poznavanje rezultatov  dela, 

občutek odgovornosti za rezultate dela in občutek pomembnosti opravljenega dela (Černetič 

2004, 150). 

Za visoko stopnjo notranje motivacije morajo biti izpolnjeni vsi trije pogoji, ki jih 

opredeljujeta avtorja kot kritična psihološka stanja. Ustrezno motivacijo za delo pa 

omogočajo naslednje najpomembnejše značilnosti oziroma zahteve dela (Černetič 2004, 150): 

raznolikost sposobnosti: čim več znanja, talenta ter veščin terja določeno delo, tem večji je 

občutek pomembnosti za posameznika; istovetenje z delom: ljudje bolj skrbno in kvalitetno 

opravljajo delo, če se poistovetijo z njim; pomembnost dela: občutek pomembnosti se poveča, 

če delavci vedo, da bo dobro opravljeno delo imelo bistven vpliv na boljše fizično ali psihično 

počutje drugih ljudi; samostojnost pri delu: posledica povečevanja samostojnosti pri delu se 

kaţe v povečani odgovornosti za uspeh; povratne informacije: vsak delavec mora biti 

neposredno in jasno obveščen o rezultatih svojega dela. 

Model obravnava motivacijo kompleksno; model namreč poleg značilnosti dela samega 

upošteva tudi osnovne značilnosti (lastnosti) zaposlenih, ki so posebej pomembne pri 

razumevanju, kdo bo (oziroma kdo ne bo) dosegel visoke stopnje motivacijskega potenciala. 

Lastnosti, ki jih imenujeta moderatorji, so: znanje, potreba po razvoju in zadovoljstvo pri delu 

(Černetič 2007, 229). 

McClellandova teorija 

McClelland je razvil teorijo pridobljenih potreb, v kateri je predlagal, da posameznik pridobi 

svoje potrebe s časom in se oblikujejo na podlagi njegovih ţivljenjskih izkušenj. Te potrebe 

so potrebe po doseţkih, po zdruţevanju/druţenju ali moči. Človekova motivacija in 

učinkovitost v določenih funkcijah delovnega mesta so pod vplivom teh potreb. 

 

 
Slika 4: McClellandove potrebe 

Potrebe po doseţkih: ljudje z visoko potrebo po doseţkih se izogibajo situacijam z nizkim in 

visokim tveganjem. Izogibajo se situacijam z nizkim tveganjem, ker enostavno doseţen uspeh 
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ni resničen uspeh. Potrebujejo redne povratne informacije za spremljanje napredka njihovih 

doseţkov. Radi delajo bodisi sami ali z drugimi ljudmi z visokimi doseţki. 

Potrebe po pripadnosti: ljudje z visoko potrebo po pripadnosti potrebujejo »harmonične« 

odnose z drugimi ljudmi in morajo imeti občutek, da jih drugi ljudje sprejemajo. Imajo radi 

delo, kjer je veliko medosebne interakcije. 

Potrebe po moči: človekova potreba po moči je lahko dveh tipov; osebna ali institucionalna. 

Pri osebni moči gre za potrebo po usmerjenju drugih ljudi, pri institucionalni ali druţbeni 

moči pa gre za potrebo po organiziranju prizadevanj drugih za doseganje ciljev organizacije. 

3.4.2 Procesne teorije 

Procesne teorije obravnavajo kako motivirati vedenje. Pri procesnih teorijah ni toliko 

poudarek na posebnih dejavnikih, ki povzročijo vedenje, kot na načinu, kako se pojavi 

sprememba v vedenju. 

Teorija pričakovanja (Vroomova teorija) 

Ena najbolj sprejetih in uporabljenih zamisli motivacije je teorija pričakovanja, ki jo je 

zasnoval V. Vroom.  

Temeljno izhodišče Vroomove motivacijske teorije je teza o nasprotujočih si ciljih 

organizacije, v kateri se izvaja delovni proces, in delavcev, ki v tej organizaciji delajo. Vsaka 

organizacija ţeli doseči čim večjo delovno in dohodkovno učinkovitost, ni pa namen in 

interes vsakega delavca, da bi vedno dosegal svojo najvišjo moţno posamično delovno 

uspešnost. Vsak delavec ima lastne cilje, kot so npr. visok zasluţek, napredovanje, ugodne 

delovne razmere in podobno (Uhan 2000, 26). 

Teorija pričakovanja povezuje vrednost nagrade in verjetnost, da jo bomo dobili, in se bo 

napor, ki ga bomo vloţili splačal. Posameznik verjame, da ga bo določeno ravnanje pripeljalo 

do cilja in ima ta cilj zanj visoko vrednost. Verjame tudi, da je sposoben opravljati 

zahtevnejše delo in v tej zvezi tudi pridobiti ustrezno izobrazbo (Brejc 2000, 54).  

Posameznik je za določeno vedenje ali svoje delo toliko motiviran, kolikor pričakuje, da bo s 

tem dosegel svoje osebne cilje (Treven 1998, 123). 

 

 
Slika 5: Preprosti model pričakovanja 

Vir: Treven 1998, 124. 
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Vroomova teorija motivacije spada med instrumentalne teorije, za katere je značilno, da 

motivacijske procese in motivacijo pojasnjujejo kot izbiro vedenja. Prizadevanje in doseţki 

delavca pri delu se razumejo kot posledica izbire tistega vedenja, ki je po delavčevem mnenju 

zanj najugodnejše in najkoristnejše (Lipičnik 1998, 167).  

Teorija pričakovanja poudarja več problemov; najprej poudarja pomen nagrad, ki bi morale 

biti za posameznika privlačne. V organizaciji bi morali razumeti in poznati, kakšno vrednost 

pripisujejo zaposleni nagradam. Prav tako bi si morali prizadevati nagraditi zaposlene z 

nagradami, ki jih ti dojemajo kot pozitivne, kot so plača, varnost, prijateljski odnosi, zaupanje, 

dodatne ugodnosti, moţnost uporabe lastnih spretnosti. Drugi problem, ki ga obravnava ta 

teorija, se nanaša na pričakovano vedenje pri posamezniku. Zaposleni bi zato morali biti 

seznanjeni s tem, kaj od njih v organizaciji pričakujejo in kako bodo zato nagrajeni. Tretji 

problem, s katerim se prav tako ukvarja omenjena teorija, se4 nanaša na posameznikova 

pričakovanja. Če bo zaposleni pričakoval ustrezno delo, primerno nagrado in izpolnitev svojih 

ciljev, si bo tudi bolj prizadeval pri svojem delu (Treven 1998, 124). 

Brejc (2000, 54) poudarja, da je posameznikovo ravnanje odvisno od verjetnosti, da bo 

določeno ravnanje pripeljalo do cilja, pri čemer bo cilj dovolj privlačen in uresničljiv in v 

ustreznem razmerju s trudom. Bistvo teorije pričakovanja sta valenca in pričakovanje. 

Valenca je privlačnost cilja, pričakovanje pa posameznikovo prepričanje, da ga bo določeno 

vedenje privedlo do določenega cilja. Vroomova teorija pomaga zaposlenim in managerjem, 

da bolje razumejo razmerje med različnimi aktivnostmi, ki bi jih radi opravljali in ţelenimi 

doseţki. S tem se bodo zaposleni izognili frustraciji, ki nastane, kadar pričakovani doseţki 

izostanejo. Vodilno osebje pa mora pomagati zaposlenim, da oblikujejo realna pričakovanja. 

Frommova motivacijska teorija 

Eric Fromm je poskušal odgovoriti na vprašanje, zakaj ljudje delajo. Pri svojih proučevanjih 

je odkril, da ljudje delajo zato, ker bi radi kaj imeli, ali pa zato, ker bi radi kaj bili. Prvi so 

usmerjeni v pridobivanje materialnih dobrin, drugi pa bi se radi tako ali drugače uveljavili, 

dosegli ugled v druţbi ali se v polnosti samouresničili itd. (Lipičnik in Moţina 1993, 44). 

Kobal Grum in Musek (2009, 120) opisujeta, da Fromm govori o razliki med dvema 

temeljnima ţivljenjskima usmeritvama. Eno označuje usmeritev k usmeritvi »imeti«, kar v 

bistvu ustreza neproduktivni usmerjenosti. Za to usmeritev je značilno, da je ţe odtujena 

pristnemu doţivljanju samega sebe in sveta ter da ji ostaja vredno le še to, kar lahko ocenjuje 

s stališča lastnine. Nasprotno pa označuje usmeritev »biti« kot neodtujeno udeleţbo v 

ţivljenju, ki ceni stvari, naravo in ljudi (in seveda tudi sebe) po sebi, kot vrednote po sebi, in 

ne kot ekvivalentne lastnine. 
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Teorija je uporabna, ko poskušamo ljudi motivirati. Ljudi, ki se bolj nagibajo k »imeti«, laţje 

motiviramo z materialnimi sredstvi. Ljudi, ki se bolj nagibajo k »biti«, pa laţje dobimo za 

sodelovanje z nematerialnimi sredstvi (Lipičnik in Moţina 1993, 44). 

McGregorjeva teorija X in Y 

Černetič (2004, 94) opisuje, da teorija X vsebuje negativne predpostavke o zaposlenih in 

poudarja potrebo po avtoritativnem načinu vodenja. Teorija izhaja iz prepričanja, da so 

zaposleni motivirani za delo predvsem zaradi denarja, da so v bistvu leni, nekooperativni in 

da imajo neprimerne delovne navade. Teorija Y pa vsebuje pozitivne predpostavke o 

zaposlenih in poudarja potrebo po participativnem načinu vodenja. Teorija trdi, da so ljudje 

pripravljeni trdo delati, so kooperativni in imajo pozitivne delovne navade. 

Douglas McGregor je najprej trdil, da so ljudje po naravi leni in je od njih mogoče dobiti trud 

samo, če jih kakorkoli prisilimo k delu. To prepričanost označujemo s teorijo X. Teorija je 

bila deleţna mnogo ugovorov. Nasprotno kot trdi teorija X, teorija Y predpostavlja, da so vsi 

ljudje načelno pridni delavci, ki radi in z zadovoljstvom delajo. Pri tem jih je treba le 

usmerjati in jim omogočati, da sproščajo svojo ustvarjalnost. Vodje, ki verjamejo v teorijo y, s 

svojimi delavci ravnajo včasih skoraj preveč blago (Lipičnik in Moţina 1993, 42). 

Teorija ekonomske motivacije 

Teorija ekonomske motivacije je nastajala in se dopolnjevala v daljšem časovnem obdobju in 

se pojavljala v različnih različicah. Temeljno izhodišče te teorije je trditev, da človek dela 

zato, da bi zasluţil. Denar ali materialne dobrine so po tej teoriji energija oziroma spodbude, 

ki motivirajo človeka, da opravi tisti aktivnost, ki se zahteva kot pogoj za plačilo in zasluţek 

(Uhan 2000, 22). 

Uhan (2000, 22) poudarja, da pa ekonomska motivacija ne deluje enako na vse skupine 

delavcev. Delavci, ki opravljajo enostavna, lahka in malo zahtevna dela in s svojimi zasluţki 

komaj pokrivajo potrebe za svojo obstoj in obstoj svojih druţin, so veliko bolj občutljivi glede 

materialne motivacije od delavcev, ki prejemajo tolikšne zasluţke, da njihov obstoj ni 

ogroţen. V čim večji meri je z zasluţkom zagotovljen normalen način ţivljenja delavcem in 

njihovim druţinam in v čim večji meri je zagotovljena tudi socialna varnost za naslednje 

obdobje, v tem večji meri se kot motivacijski dejavniki pojavljajo poleg materialne motivacije 

tudi drugi motivacijski dejavniki. 

Teorija ekonomske motivacije ustreza zlasti za naslednje skupine delavcev (Uhan 2000, 22): 

delavce z nizkimi zasluţki; mlade delavce, ki si ustvarjajo druţino in dom ter imajo zato 

velike potrebe ter za posebne vrste ljudi, ki so jim materialne dobrine smisel ţivljenja, kot so 

tako imenovani materialisti v potrošniški druţbi). 
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3.5 Motivacijski dejavniki – motivatorji 

Obstajajo številni elementi, ki so v procesu motivacije pomemben dejavnik pri razvoju 

motivacije posameznika. Na nekatere lahko managerji le deloma vplivajo, saj jih izoblikuje 

organizacija kot celota in se nanašajo na širše organizacijsko okolje. Ti elementi so predvsem 

splošna uspešnost organizacije, ugled organizacije v javnosti, tradicija organizacije, 

učinkovitost organizacije, prejete nagrade in priznanja organizacije, prepoznavnost 

organizacije in podobno. Tako je posameznik lahko motiviran ţe s tem, da lahko dela v neki 

organizaciji, ki je, na primer, zelo uspešna, prepoznavna, ima dolgoletno poslovno tradicijo, 

velik trţni deleţ, ki je ugledna v splošni javnosti, lastnica priljubljene blagovne znamke, 

prejemnica prestiţne nagrade in podobno. Vendar ti elementi nastajajo daljša časovna obdobja 

in jih managerji ne morejo vzpostaviti sami. Pomembnejši motivacijski dejavniki so zato tisti, 

ki jih lahko managerji dokaj hitro sami samostojno zagotavljajo in izvajajo (Mihalič 2010, 

12). To so npr.: finančne in nefinančne nagrade za opravljeno delo in znanje, nudenje dobrih 

pogojev dela, moţnosti izobraţevanja in usposabljanja, moţnost napredovanja, fleksibilen 

delovni čas, zanimivo delo, dobri medsebojni odnosi in komunikacija, pravočasno in stalno 

informiranje zaposlenih o tekočih zadevah, ustna in pisna priznanja in pohvale za uspešno 

opravljeno delo, moţnost sodelovanja in soodločanja ipd. 

Lipičnik (1998, 162) razvršča dejavnike, ki vplivajo na motivacijske procese v tri večje 

skupine: 

- razlike med posamezniki,  

- lastnosti dela in  

- organizacijska praksa.  

 

 
Slika 6: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

Vir: Lipičnik 1998, 162. 
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Razlike med posamezniki: individualne razlike lahko opredelimo kot osebne potrebe, 

vrednote, stališča in interese. Nekatere moitvira denar, druge varnost, tretje izzivov polno delo 

(Černetič 2007, 237). 

Lastnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo on izzivajo. Vključujejo zahteve 

po različnih zmoţnostih, določajo, kateri delavec lahko opravi naloge od začetka do konca, 

pogojujejo pomembne lastnosti dela, samostojnost pri delu ter določajo vrsto in širino 

povratnih informacij, ki jih dobi zaposleni o svoj uspešnosti (Černetič 2007, 237). 

Organizacijsko prakso sestavljajo pravila, splošna politika, managerska praksa in sistem 

nagrajevanja v organizaciji. Politika definira nekatere ugodnosti (plačilo počitnic, 

zavarovanje, skrb za otroke in ostarele itd.), z nagradami pa definiramo (npr. bonitete in/ali 

provizije), kar lahko privlači nove delavce in preprečuje starejšim, da bi zapustili organizacijo 

(Lipičnik 1998, 163).  Nagrade so lahko (Merkač Skok 2005, 58-59): 

- materialne; 

- direktne: gotovina, plače, bonusi, provizija, plačilo obrokov, delnice, udeleţba na 

dobičku, pokojninsko zavarovanje; 

- dodatne: zdravstveno zavarovanje, plačane malice, plačane počitnice, vstopnice za 

prireditve, pokojninsko zavarovanje, boţični puran, potovanja, popusti na izdelke 

podjetja, uporaba opreme podjetja, sluţbeni avto, povračilo stroškov, članarina v klubih; 

- simbolične: plakete, nakit, oprema pisarne, zlata ura, trofeje, večja pisarna, kotna pisarna, 

napredovanje, nov naziv; 

- socialne: pohvala, priznanje, pozitivni neverbalni izrazi, komplimenti; 

- naloge: obogatene delovne naloge, ljubše zadolţitve, kroţenje dela, nove delovne 

odgovornosti, izboljšani delovni pogoji, fleksibilni delovnik, opravljanje privatnega dela 

v sluţbenem času, pogostejši odmori; 

- psihološke: samozaupanje, samohvala, občutek uspeha. 

Ker se empirični del naloge nanaša na motivacijsko teorijo A. Maslowa, v nadaljevanju 

podrobneje opredeljujem posamezne motivacijske dejavnike, ki vplivajo na motivacijo 

zaposlenih, po skupinah potreb v Maslowi piramidi potreb. 
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Preglednica 3: Potrebe delovne motivacije po Maslowi teoriji potreb 

SKUPINE POTREB GLAVNI MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 
 

 

TEMELJNE  

FIZIOLOŠKE  

POTREBE 

- osnovna plača, 

- prehrana (odmor za malico, plačana malica), 

- primerna delovna temperatura, 

- prostor za počitek, 

- odmor za kavo in kajenje, 

- urejene toalete, 

- dostop do tekočine. 

 

 

POTREBE 

 PO  

VARNOSTI 

- stabilna zaposlitev, 

- urejeno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, 

- varno delovno okolje in urejeni delovni pogoji, 

- urejen sindikat, 

- odsotnost fizičnih groţenj, 

- odsotnost psihičnih groţenj. 

 

 

 

SOCIALNE 

 POTREBE 

- dobri delovni odnosi na vseh ravneh (s sodelavci, 

nadrejenimi, podrejenimi), 

- prijateljski odnos s sodelavci, 

- pripadnost delovni skupini, enoti, podjetju, 

- skupno preţivljanje prostega časa s sodelavci (druţenje 

izven delovnega časa, druţabna srečanja, izleti, pikniki …), 

- urejeni stiki in komunikacija, 

- sprejetost v delovno okolje. 

 

 

 

 

POTREBE  

PO UGLEDU  

IN SPOŠTOVANJU 

- delovni naziv, poloţaj, status, 

- neodvisnost, samostojnost pri opravljanju delovnih nalog, 

- moţnost napredovanja na drugo/boljše delovno mesto, 

- priznanja in nagrade, 

- upoštevanje zamisli, idej in predlogov zaposlenih, 

- moč (široka druţabna omreţja-poznanstva, vpliv na 

sodelavce, veljava…), 

- sloves, ugled, 

- odgovornost. 

 

 

 

POTREBE  

PO SAMOURESNIČEVANJU 

- moţnost osebnega razvoja in rasti, 

- moţnost strokovnega razvoja (izobraţevanja, 

usposabljanja, izpopolnjevanja), 

- uporaba sposobnosti, potenciala in zmoţnosti, 

- delo predstavlja izziv, 

- moţnost spopada z zahtevnimi nalogami, 

- kreativnost, inovativnost, 

- etika, moralni standardi. 

Kljub poznavanju motivacijskih orodij in dejavnikov pa se pojavlja vprašanje, katera metoda  

je najprimernejša za posameznika oz. skupino zaposlenih v neki organizaciji in bo pri le-teh 

dosegla največji učinek.  

Dobri poslovni rezultati, večja produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih temeljijo na 

njihovem motiviranju in nagrajevanju. Ker smo ljudje različni  in nas motivirajo različne 

stvari, odvisne od časa in hitrosti ţivljenja, morajo podjetja nenehno prilagajati te sisteme 

(Pisovec Kacin 2007, 46). 

3.6 Uničevalci motivacije – demotivatorji 

Številni avtorji opisujejo in povzemajo vlogo in pomen motiviranja za zaposlene, 

opredeljujejo različne motivacijske dejavnike, metode in tehnike motiviranja, s katerimi lahko 

organizacije in managerji motivirajo svoje zaposlene, pomembno pa je tudi, da slednji hkrati 

poznajo dejavnike, s katerimi  lahko doseţejo negativen učinek in posledično neuspeh pri 
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motiviranju. Lahko se zgodi, da bo manager z neustreznim ravnanjem, vedenjem in/ali 

postopanjem uničil proces motiviranja ali zmanjšal ţe vzpostavljeno motivacijo. 

Mihalič (2010, 48) našteva naslednje dejavnike, ki močno zmanjšujejo in uničujejo 

motivacijo: 

- ustvarjanje neupravičenih razlik med zaposlenimi; 

- dvojna merila pri napredovanju, nagrajevanju, ipd.; 

- nedemokratična in hierarhična komunikacija; 

- šikaniranja, ustrahovanja in izsiljevanja; 

- neenake moţnosti za delo, rast, razvoj in napredek; 

- nepotizem in protekcionizem; 

- prepuščenost samemu sebi; 

- psihično in fizično nasilje na delovnem mestu; 

- nizka etična merila in neprofesionalnost; 

- prevelike razlike med plačami zaposlenih; 

- previsoki kriteriji, cilji in merila; 

- nestrokovnost in neusposobljenost vodij; 

- slabe moţnosti napredovanja in usposabljanja; 

- neusklajenost zahtev s pričakovanji; 

- neenakomerno porazdeljena obremenitev z deli; 

- neprilagodljiv delovni čas; 

- odsotnost podpore in pomoči; 

- slabi pogoji dela in neustrezna delovna sredstva; 

- zelo visoka stopnja nadzora; 

- previsoka stopnja sprememb v organizaciji; 

- odsotnost participacije. 

Uničevanje motivacije se lahko razširi tudi na razna druga področja, na primer na sistem 

nagrajevanja, če npr. delavci zaznajo, da plača ni povezana z uspešnim delovnim vedenjem, ki 

ni reducirano samo na količino opravljenega dela ali če delavci ocenijo, da sistem 

nagrajevanja ni pravičen; od tega lahko delavec pride tako, pa primerja svojo plačo s plačami 

sodelavcev ali pa s svojo plačo v prejšnjih obdobjih ali če plača izgubi prvotni namen, na 

primer, da jo začnejo imeti za socialno podporo ipd. (Lipičnik, 1998, 178). 
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4 RAZISKAVA O MOTIVIRANOSTI NA PTUJSKEM OBMOČJU 

4.1 Opredelitev hipotez raziskave 

V empiričnem delu naloge sem ţelela preveriti motivacijsko teorijo Maslowa. Na podlagi 

teoretičnih izhodišč, navedenih v uvodnem delu naloge ter na podlagi predstavljenih slabostih 

Maslowe teorije, me je zanimalo ali si posamezne skupine potreb, v Maslowi hierarhični 

piramidi potreb, res sledijo v vrstnem redu, kot jih je predvideval Maslow.  

Ugotavljala sem, kakšna je dejanska stopnja zadovoljenosti potreb na eni in kakšno je 

zaţeleno stanje posameznih potreb pri vprašanih na drugi strani. Pridobljene podatke o 

zaţelenem stanju potreb sem primerjala s podatki o dejanski zadovoljenosti teh potreb. 

Zanimalo me je, ali obstaja negativna korelacija med spremenljivkama stopnja pomembnosti 

potrebe – ţeleno stanje in stopnja dejanske zadovoljenosti te potrebe – dejansko stanje. 

Ţeleno stanje se nanaša na ţeleno stanje zadovoljevanja potreb vprašanih na njihovem 

aktualnem delovnem mestu, dejansko stanje pa na dejansko zadovoljevanje potreb vprašanih 

na njihovem trenutnem delovnem mestu. 

Pridobljene podatke sem analizirala ter podala rezultate raziskave, ki so mi omogočili 

potrditev/zavrnitev zastavljenih hipotez. 

4.2 Hipoteze 

Hipoteza 1: Obstajajo statistično pomembne razlike med posamezniki glede vrstnega reda 

potreb, ki jih zaznavajo kot najpomembnejše na delovnem mestu/v organizaciji. 

Maslow je predpostavljal, da ljudje zadovoljujejo svoje potrebe po enakem vrstnem redu, to je 

od temeljnih potreb, sledijo potrebe po varnosti, socialne potrebe, potrebe po ugledu in 

spoštovanju, vse do potreb po samouresničevanju. Ţelja po naslednji potrebi se pojavi šele, ko 

je zadovoljena predhodna potreba iz piramide. Torej, če so pri določenem posamezniku npr. 

najbolj realno zadovoljene temeljne potrebe, bi mu morale biti, v skladu z Maslowo teorijo, 

najbolj pomembne oziroma najbolj zaţelene potrebe po varnosti.  

Sama menim, da potrebe predstavljene v Maslowi hierarhični piramidi niso v tem vrstnem 

redu enako pomembne vsem ljudem na njihovem delovnem mestu, menim, da gre za stvar 

vsakega posameznika, njegovih osebnih prioritet, vrednot ipd. Vsekakor pa gre tudi za vpliv 

trenutnih okoliščin oz. situacije. To je skladno s kritikami teorije, ki sem jih obravnavala v 

teoretičnem delu naloge. 

Hipotezo bom potrdila/ovrgla tako, da bom primerjala potrebo, ki je pri posameznem 

vprašanem dejansko najbolj zadovoljena, s potrebo, ki je istemu vprašanemu najpomembnejša 
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(ţeleno stanje) ter preko primerjave omenjenih dveh potreb ugotovila, ali je zaporedje 

zadovoljevanja potreb skladno z Maslowo teorijo. 

Hipoteza 2: Obstaja negativna korelacija med željo po zadovoljevanju določene potrebe in 

dejansko zadovoljitvijo te potrebe na delovnem mestu/v organizaciji. 

To sklepam na podlagi Muskove (2003, 221) predpostavke, da je ţelja po zadovoljevanju na 

določenem motivacijskem področju tem večja, čim manj so potrebe na tem področju dejansko 

zadovoljene. 

4.3 Izvedba raziskave 

4.3.1  Udeleženci 

Ciljna populacija raziskave so bili zaposleni na ptujskem območju. Podatke sem zbirala na 

podlagi priloţnostnega vzorca, kar pomeni, da sem izbrala enote, ki so mi bile najbolj 

dostopne. Za izbiro enot sem uporabila metodo sneţne kepe. Izbrala sem čim večje število 

vprašanih; to so bili moji sorodniki, prijatelji, sosedje in znanci, ki so ustrezali kriterijem – 

starost od vključno 15 do vključno 65 let ter so zaposleni v ptujski regiji. Izbrani vprašani so 

nato posredovali vprašalnik tudi svojim znancem, ki so prav tako ustrezali kriterijem. Zadala 

sem si cilj, da razdelim 250 vprašalnikov. Po razdelitvi vseh vprašalnikov sem z 

razdeljevanjem slednjih prenehala. 

4.3.2 Opis metodologije 

Empirični del naloge zajema metodo raziskovanja, pri kateri sem zbirala potrebne podatke s 

pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga pripravila na podlagi teoretičnih izhodišč.  

Uporabljen je bil anonimni anketni vprašalnik. Vseboval je standardizirana vprašanja  –

zaprtega tipa. Vprašanja zaprtega tipa so mi omogočila natančnejšo obdelavo podatkov. 

Vprašani so trditve ocenili na lestvici od 1 do 5, kjer je: 1– potreba ni zadovoljena in 5 – zelo 

zadovoljena potreba. Vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov. V prvem, splošnem delu, sem 

ţelela pridobiti demografske podatke o vprašanih, kot so spol, starost, izobrazba, podatki o 

dejavnosti organizacije, v kateri so zaposleni ter podatke o njihovem delovnem mestu. 

Drugi in tretji del vprašalnika sta bila sestavljena iz trditev, ki so bile razvrščene v skupine 

glede na Maslowo piramido potreb. Drugi del se je nanašal na dejansko zadovoljenost potreb 

po Maslowi piramidi pri vprašanih na njihovem trenutnem delovnem mestu. Tretji del 

vprašalnika se je nanašal na zaţeleno stanje pri vprašanih, torej glede na to, kako je zanje 

osebno pomemben posamezen dejavnik oz. kako močna je njihova ţelja po zadovoljitvi tega 

dejavnika. 
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Pri analizi pridobljenih podatkov sem uporabila naslednje statistične metode: 

- izračun povprečja posamezne skupine potreb; 

- Binomski test; 

- Kolmogorov – Smirnov test za izračun normalnosti porazdelitve; 

- Spearmanov korelacijski koeficient. 

4.3.3 Potek raziskovanja 

Po pripravi vprašalnika sem njegovo uporabnost najprej preizkusila na manjšem številu 

posameznikov (pribliţno 10), da sem preverila ali so vse trditve zastavljene razumljivo.  

Sledila je vzpostavitev kontakta z vprašanimi. Slednje sem kontaktirala osebno, preko 

telefona ali spletne pošte ter jim predstavila namen raziskave in vprašalnika. V primeru 

potrditve sodelovanja v raziskavi je sledilo razdeljevanje vprašalnikov. Ker vprašani niso bili 

geografsko preveč razpršeni, je zbiranje podatkov s pomočjo vprašalnika potekalo neposredno 

z zaposlenimi na ptujskem, kar pomeni, da sem vprašalnike dostavila oz. razdeljevala osebno 

ter jih, glede na dogovor, prevzela v roku nekaj dni (pribliţno 10–15 dni). Na ta način sem si 

zagotovila tudi večji odziv kot npr. preko pošte ali interneta. Razdeljevanje vprašalnikov je 

potekalo v mesecu juliju 2011. Skupno sem razdelila 250 vprašalnikov, od tega sem dobila 

vrnjenih 192 vprašalnikov. Po pregledu le-teh sem ugotovila, da je primernih za nadaljnjo 

obdelavo 185 vprašalnikov (7 vprašalnikov je bilo nepopolno izpolnjenih). 

Zbrane podatke sem obdelala ter podala rezultate raziskave. V ta namen sem uporabila 

statistični programski paket za analizo podatkov SPSS, verzija 17.0. 

4.4 Rezultati raziskave 

4.4.1  Demografski podatki 

Spol vprašanih 

 

Preglednica 4: Spol vprašanih 

Spol Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 

Moški 84 45,4 45,4 

Ţenski 101 54,6 54,6 

skupaj 185 100,0 100,0 
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Slika 7: Spol vprašanih 

Starost vprašanih 

 

Preglednica 5: Starost vprašanih 

Spol Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 

od 15 do 34 let 52 28,1 28,1 

od 35 do 46 let 68 36,8 36,8 

od 47 do 65 let 65 35,1 35,1 

skupaj 185 100,0 100,0 

 

 
Slika 8: Starost vprašanih 
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Stopnja najvišje dosežene/dokončane izobrazbe vprašanih 

 

Preglednica 6: Izobrazba vprašanih 

Spol Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 

osnovna šola 6 3,2 3,2 

srednja šola 94 50,8 50,8 

višja šola 24 13,0 13,0 

visoka šola ali 

univerzitetna izobrazba 

50 27,0 27,0 

magisterij ali doktorat 11 5,9 5,9 

skupaj 185 100,0 100,0 

 

 
Slika 9: Izobrazba vprašanih 

Osnovna dejavnost organizacije, v kateri so vprašani zaposleni 

 

Preglednica 7: Osnovna dejavnost podjetja 

Dejavnost Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 

storitveno podjetje 46 24,9 24,9 

proizvodno podjetje 46 24,9 24,9 

trgovsko podjetje 23 12,4 12,4 

neprofitna organizacija 70 37,8 37,8 

skupaj 185 100,0 100,0 

 

 
Slika 10: Osnovna dejavnost organizacije 
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Delovno mesto vprašanih 

 

Preglednica 8: Delovno mesto vprašanih 

Delovno mesto Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 

delavec 134 72,4 72,4 

niţji management 33 17,8 17,8 

srednji management 14 7,6 7,6 

višji management 4 2,2 2,2 

skupaj 185 100,0 100,0 

 

 
Slika 11: Delovno mesto vprašanih 
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4.4.2 Rezultati posameznih dejavnikov v skupinah potreb 

 

Preglednica 9: Rezultati po posameznih postavkah – dejansko stanje 

SKUPINA 

POTREB 

 

DEJAVNIKI 

 

N 

 

M 

 

SEM 

 

T
E

M
E

L
JN

E
 

P
O

T
R

E
B

E
 

Redno prejemam osnovno plačo. 185 4,29 1,022 

Imam zagotovljeno prehrano (odmor za malico, 

plačana malica). 

185 4,27 0,996 

Delam na primerni temperaturi. 185 3,57 1,296 

Imam zagotovljen prostor za počitek. 185 2,68 1,472 

Dovoljen imam odmor za kavo in kajenje. 185 3,39 1,402 

Imamo urejene toalete. 185 4,03 1,070 

Imam dostop do tekočine. 185 4,24 0,963 

P
O

T
R

E
B

E
 

P
O

 

V
A

R
N

O
S

T
I 

Imam stabilno zaposlitev. 185 3,98 1,033 

Urejeno imam zdravstveno in pokojninsko 

zavarovanje. 

185 4,40 0,844 

Delam v varnem delovnem okolju z ustreznimi 

delovnimi pogoji.. 

185 3,80 1,113 

Imamo urejen sindikat, ki mi nudi zaščito in pomoč. 185 3,05 1,309 

Na delovnem mestu ne doţivljam fizičnih groţenj. 185 4,03 1,121 

Na delovnem mestu ne doţivljam psihičnih groţenj. 185 3,69 1,096 

Sem zaposlen/-a za nedoločen čas. 185 4,11 1,443 

 

S
O

C
IA

L
N

E
 

P
O

T
R

E
B

E
 

Imam dobre delovne odnose na vseh ravneh (s 

sodelavci, nadrejenimi, podrejenimi). 

185 4,11 0,840 

Prijateljujem s sodelavci. 185 3,75 0,898 

Imam občutek pripadnosti delovni skupini, enoti, 

podjetju. 

185 3,84 0,892 

S sodelavci skupno preţivljamo prosti čas (druţenje 

izven delovnega časa druţabna srečanja, izleti, 

pikniki...). 

185 3,02 1,114 

V podjetju imamo urejene stike in komunikacijo. 185 3,61 1,028 

Imam občutek, da sem sprejet/-a v delovno okolje. 185 3,96 0,811 

P
O

T
R

E
B

E
 

P
O

 U
G

L
E

D
U

 

IN
 

S
P

O
Š

T
O

V
A

N
JU

 

Delovno mesto mi zagotavlja določen delovni naziv, 

poloţaj, status. 

185 3,66 1,001 

Pri opravljanju delovnih nalog sem neodvisen/-na, 

samostojen/-na in svoboden/-na. 

185 3,99 2,355 

Imam občutek, da je moje delo pomembno za podjetje, 

da sem koristen/-na. 

185 3,81 0,958 

Imam moţnost napredovanja na drugo/boljše delovno 

mesto. 

185 2,74 1,203 

Za dobro opravljeno delo dobim priznanje in nagrado. 185 2,49 1,202 

Imam občutek, da se moje zamisli, ideje, predloge 

upošteva na delovnem mestu. 

185 3,10 1,102 

Imam občutek moči (široka druţabna omreţja-

poznanstva, lahko vplivam na sodelavce, imam 

veljavo...). 

185 2,87 1,082 

Imam pridobljen sloves, ugled (ljudje imajo o meni 

zelo dobro mnenje). 

185 3,54 0,830 

Občutek imam, da sem odgovoren/-na za svoje delo. 185 4,23 0,794 

 

P
O

T
R

B
E

 P
O

 S
A

M
O

-

U
R

E
S

N
IČ

E
V

A
N

JU
 

Imam moţnost osebnega razvoja in rasti (občutek 

sposobnosti, zaupanje vase...). 

185 3,58 0,973 

Imam moţnost strokovnega razvoja (izobraţevanja, 

usposabljanja, izpopolnjevanja). 

185 3,26 1,200 

Imam moţnost uporabe vseh svojih sposobnosti, 

potenciala in zmoţnosti, opravljanje dela, za katero 

sem usposobljen. 

185 3,45 1,007 

Delo mi predstavlja izziv. 185 3,88 0,944 

Imam moţnost spopada z zahtevnejšimi nalogami. 185 3,77 1,004 

Imam moţnost biti kreativen, inovativen. 185 3,51 1,107 

N – numerus (število vključenih) 

M – povprečje 

SEM – standardni odklon 
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Preglednica 10: Rezultati po posameznih postavkah –  želeno stanje 

SKUPINA 

POTREB 

 

DEJAVNIKI 

 

N 

 

M 

 

SEM 

 

T
E

M
E

L
JN

E
 

P
O

T
R

E
B

E
 

Redno prejemam osnovno plačo. 185 4,74 0,583 

Imam zagotovljeno prehrano (odmor za malico, 

plačana malica). 

185 4,58 0,747 

Delam na primerni temperaturi. 185 4,22 0,968 

Imam zagotovljen prostor za počitek. 185 3,48 1,330 

Dovoljen imam odmor za kavo in kajenje. 185 3,59 1,216 

Imamo urejene toalete. 185 4,26 0,939 

Imam dostop do tekočine. 185 4,46 0,805 

P
O

T
R

E
B

E
 

P
O

 

V
A

R
N

O
S

T
I 

Imam stabilno zaposlitev. 185 4,67 0,624 

Urejeno imam zdravstveno in pokojninsko 

zavarovanje. 

185 4,73 0,558 

Delam v varnem delovnem okolju z ustreznimi 

delovnimi pogoji.. 

185 4,49 0,793 

Imamo urejen sindikat, ki mi nudi zaščito in pomoč. 185 3,73 1,162 

Na delovnem mestu ne doţivljam fizičnih groţenj. 185 4,47 0,856 

Na delovnem mestu ne doţivljam psihičnih groţenj. 185 4,43 0,929 

Sem zaposlen/-a za nedoločen čas. 185 4,70 0,717 

 

S
O

C
IA

L
N

E
 

P
O

T
R

E
B

E
 

Imam dobre delovne odnose na vseh ravneh (s 

sodelavci, nadrejenimi, podrejenimi). 

185 4,37 0,840 

Prijateljujem s sodelavci. 185 3,78 0,962 

Imam občutek pripadnosti delovni skupini, enoti, 

podjetju. 

185 4,19 0,874 

S sodelavci skupno preţivljamo prosti čas (druţenje 

izven delovnega časa druţabna srečanja, izleti, pikniki 

...). 

185 3,37 1,127 

V podjetju imamo urejene stike in komunikacijo. 185 4,18 0,900 

Imam občutek, da sem sprejet/-a v delovno okolje. 185 4,38 0,735 

P
O

T
R

E
B

E
 

P
O

 U
G

L
E

D
U

 

IN
 

S
P

O
Š

T
O

V
A

N
JU

 

Delovno mesto mi zagotavlja določen delovni naziv, 

poloţaj, status. 

185 4,06 0,916 

Pri opravljanju delovnih nalog sem neodvisen/-na, 

samostojen/-na in svoboden/-na. 

185 4,29 0,771 

Imam občutek, da je moje delo pomembno za podjetje, 

da sem koristen/-na. 

185 4,37 0,775 

Imam moţnost napredovanja na drugo/boljše delovno 

mesto. 

185 3,92 1,127 

Za dobro opravljeno delo dobim priznanje in nagrado. 185 3,94 1,154 

Imam občutek, da se moje zamisli, ideje, predloge 

upošteva na delovnem mestu. 

185 3,99 0,989 

Imam občutek moči (široka druţabna omreţja-

poznanstva, lahko vplivam na sodelavce, imam 

veljavo ...). 

185 3,49 1,038 

Imam pridobljen sloves, ugled (ljudje imajo o meni 

zelo dobro mnenje). 

185 3,97 0,920 

Občutek imam, da sem odgovoren/-na za svoje delo. 185 4,39 0,798 

 

P
O

T
R

B
E

 P
O

 S
A

M
O

-

U
R

E
S

N
IČ

E
V

A
N

JU
 

Imam moţnost osebnega razvoja in rasti (občutek 

sposobnosti, zaupanje vase ...). 

185 4,20 0,888 

Imam moţnost strokovnega razvoja (izobraţevanja, 

usposabljanja, izpopolnjevanja). 

185 4,18 0,965 

Imam moţnost uporabe vseh svojih sposobnosti, 

potenciala in zmoţnosti, opravljanje dela, za katero 

sem usposobljen. 

185 4,19 0,896 

Delo mi predstavlja izziv. 185 4,21 0,832 

Imam moţnost spopada z zahtevnejšimi nalogami. 185 4,10 0,889 

Imam moţnost biti kreativen, inovativen. 185 4,11 0,936 

N – numerus (število vključenih) 

M – povprečje 

SEM – standardni odklon 
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4.4.3 Verjetnostna porazdelitev vrednosti statističnih enot 

V nadaljevanju analize rezultatov raziskave najprej opredeljujem, ali se vzorec normalno 

porazdeljuje. Pridobljeni podatki bodo nujni pri izbiri statističnih orodij za izračun podatkov. 

V ta namen sem izračunala Kolmogorov – Smirnov test normalnosti porazdelitve. Ko je test 

neznačilen (p > 0,05), se porazdelitev proučevane spremenljivke bistveno ne razlikuje od 

normalne porazdelitve. Proučevana spremenljivka ni normalno porazdeljena, ko je test 

statistično značilen (p < 0,05). 

  

Preglednica 11: Kolmogorov – Smirnov test 

 Kolmogorov – Smirnov
a
 

Statistic df Sig. 

Temeljne potrebe – RSUMA 0,086 185 0,002 

Potrebe po varnosti – RSUMA 0,083 185 0,003 

Socialne potrebe – RSUMA 0,082 185 0,004 

Potrebe po ugledu in spoštovanju – RSUMA 0,047 185 0,200 

Potrebe po samouresničevanju - RSUMA 0,090 185 0,001 

Temeljne potrebe – ZSUMA 0,107 185 0,000 

Potrebe po varnosti – ZSUMA 0,175 185 0,000 

Socialne potrebe – ZSUMA 0,119 185 0,000 

Potrebe po ugledu in spoštovanju – ZSUMA 0,099 185 0,000 

Potrebe po samouresničevanju - ZSUMA 0,154 185 0,000 

Spol 0,364 185 0,000 

Starost 0,230 185 0,000 

Izobrazba 0,320 185 0,000 

Organizacija 0,247 185 0,000 

Delovno mesto 0,432 185 0,000 

a. Lillieforjeva korekcija pomembnosti 

RSUMA – vsota skupine potreb (realno stanje) 

ZSUMA – vsota skupine potreb (ţeleno stanje) 

Sig. – statistična značilnost, pomembnost (signifikanca) 

Testna statistika za Kolmogorov – Smirnov test je pokazala, da je večina obravnavanih 

spremenljivk pomembno nenormalno porazdeljenih. Normalno porazdeljena je spremenljivka 

potrebe po ugledu in spoštovanju – realno stanje D(185)=0,200, p0,05. 

4.4.4 Analiza hipoteze 1 

Podatke, ki so potrebni za prvi sklop empiričnega dela naloge, sem pridobila tako, da so 

vprašani označili stopnjo pomembnosti navedene potrebe oz. njihovo ţeljo po zadovoljitvi te 

potrebe na 5-stopenjski lestvici vprašalnika (1 – ni pomembna, 5 –zelo pomembna potreba). 

Te podatke sem primerjala s podatki o stopnji dejanske zadovoljenosti potreb pri vprašanih, 

katero so slednji opredelili na 5-stopenjski lestvici vprašalnika (1 – zelo zadovoljena, 5 – ni 

zadovoljena potreba).  

Izračunala sem povprečne ocene vsake potrebe za posameznega udeleţenca/vprašanega v 

raziskavi. Izračun povprečnih ocen se je nanašal na dejansko stanje zadovoljenosti 
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posameznih potreb ter na ţeleno stanje zadovoljenosti potreb pri vprašanih na njihovem 

delovnem mestu. Pri vsakem udeleţencu sem izpostavila najvišje izraţeno potrebo, torej 

potrebo, ki jo ima najbolj dejansko zadovoljeno oziroma potrebo, katere zadovoljitev si 

najbolj ţeli. 

Da bi ugotovila, kakšen je dejanski vrstni red potreb pri vprašanih, sem za vsakega 

posameznika, primerjala najvišje izraţeno potrebo v pogoju dejansko stanje z najvišje 

izraţeno potrebo v pogoju ţeleno stanje. Na ta način sem ţelela za posameznega vprašanega 

ugotoviti, ali dinamika zadovoljevanja potreb ustreza vrstnemu redu potreb po Maslowi 

hierarhiji. 

Če je potrebaX(dejansko stanje)=maksimum in potrebaX+1(ţeleno stanje)=maksimum, potem ustreza 

Maslowi hierarhični (piramidni) ureditvi potreb, v nasprotnem primeru ne ustreza.  

Maksimum pomeni, da gre za najvišje izraţeno potrebo (najvišja povprečna ocena sklopa 

potreb). 

(Ne)skladnost z Malsowo teorijo sem  označila na naslednji način: 

0 – ne ustreza Maslowi teoriji 

1 – ustreza Maslowi teoriji 

 

Preglednica 12: Rezultati skladnosti z Maslowo teorijo 

Skladnost N Odstotek 

Ne ustreza Maslowi teoriji 163 88,11 

Ustreza Maslowi teoriji 22 11,89 

Skupaj 185 100,00 
N – numerus (število vključenih) 

Dinamiko zadovoljevanja potreb, ki ustreza Maslowi teoriji je zaslediti pri 11,89% vprašanih 

(N=22), medtem, ko pri ostalih 88,11% vprašanih (N=163) te dinamike ni zaslediti. 

V preglednici 13 so prikazani rezultati Binomial testa (binomskega testa), s katerim sem 

preverila, ali obstaja statistična razlika med vprašanimi, katerih zadovoljevanje potreb poteka 

skladno s predpostavkami Maslowa (skupina 1), in drugo skupino vprašanih, katerih 

zadovoljevanje potreb na delovnem mestu ne poteka po tej dinamiki (skupina 0). 
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Preglednica 13: Binomski test 

   

Kategorija 

 

N 

Opazovani 

deleţ 

 

Testna 

predpostavka. 

 

Sig. 

Ustreznost Skupina 0 ne ustreza 163 0,88 0,0 0,000
 α

 

 Skupina 1 ustreza 22 0,12   

 Skupaj  185 1,00   

α. Na osnovi Z pribliţevanja 

Sig. – statistična značilnost, pomembnost (signifikanca) 

N – numerus (število vključenih) 

Na stopnji tveganja 0,01 lahko trdim, da med skupino 1 (ustreza Maslowu) in skupino 0 (ne 

ustreza Maslowu) obstajajo statistično pomembne razlike, saj je statistična pomembnost 

(signifikanca) p0,01. 

Na podlagi pridobljenih podatkov, izračuna povprečnih vrednosti potreb za posameznega 

vprašanega (dejansko in ţeleno stanje), ugotovljene dinamike zadovoljevanja potreb pri 

vprašanih ter statistično pomembnih razlik med skupinama 1 in 0, lahko prvo zastavljeno 

hipotezo potrdim; obstajajo statistično pomembne razlike med posamezniki glede vrstnega 

reda potreb, ki jih zaznavajo kot najpomembnejše pri svojem delu/na delovnem mestu/v 

organizaciji. 

4.4.5  Analiza hipoteze 2 

Podatke, ki so potrebni, da potrdim ali ovrţem drugo hipotezo, sem pridobila tako, da sem 

povezala drugi in tretji del vprašalnika, kjer sem ugotavljala stopnjo dejanske zadovoljenosti 

potreb vprašanih na njihovem trenutnem delovnem mestu (dejansko stanje) z delom, kjer sem 

ugotavljala stopnjo pomembnosti oz. njihovo ţeljo po zadovoljitvi teh potreb, ki vplivajo na 

njihovo motivacijo za delo (ţeleno stanje). S korelacijami med navedenima sem preverjala 

drugo hipotezo: 

Obstaja negativna korelacija med ţeljo po zadovoljevanju določene potrebe in dejansko 

zadovoljitvijo te potrebe. 

Naslednje preglednice kaţejo izračune korelacijskih koeficientov za posamezne potrebe. Za 

izračun povezanosti med spremenljivkami sem uporabila Spearmanov korelacijski koeficient, 

ki prikazuje stopnje povezanosti dveh spremenljivk, kjer je ena spremenljivka stopnja 

dejanske zadovoljenosti potrebe, druga pa ţelena stopnja po zadovoljitvi te potrebe. 

Spearmanov korelacijski koeficient je bil izbran, ker spremenljivke v vzorcu niso normalno 

porazdeljene. 
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Preglednica 14: Spearmanov korelacijski koeficient 

 Temeljne potrebe - ZSUMA 

Temeljne potrebe – RSUMA Spearmanov koeficient 0,465** 

Sig. 0,000 

N 185 

 Potrebe po varnosti - ZSUMA 

Potrebe po varnosti - RSUMA Spearmanov koeficient 0,339** 

Sig. 0,000 

N 185 

 Socialne potrebe - ZSUMA 

Socialne potrebe - RSUMA Spearmanov koeficient 0,504** 

Sig. 0,000 

N 185 

 Potrebe po ugledu in 

spoštovanju - ZSUMA 

Potrebe po ugledu in 

spoštovanju - RSUMA 

Spearmanov koeficient 0,358** 

Sig. 0,000 

N 185 

 Potrebe po samouresničevanju - 

ZSUMA 

Potrebe po samouresničevanju 

- RSUMA 

Spearmanov koeficient 0,372** 

Sig. 0,000 

N 185 

** Korelacija je pomembna na ravni 0.01. 

Sig.- statistična značilnost, pomembnost (signifikanca) 

RSUMA – vsota skupine potreb (realno/dejansko stanje) 

ZSUMA – vsota skupine potreb (ţeleno stanje) 

N – numerus (število vključenih) 

Preglednica 14  kaţe izmerjene korelacijske koeficiente med stopnjo dejanske oziroma realne  

zadovoljenosti potreb in ţeljo po zadovoljitvi teh potreb. Vidimo, da so vsi koeficienti 

korelacije pozitivno linearno povezani (rS0), kar kaţe na premo sorazmerje med realno 

zadovoljenostjo neke potrebe ter ţeljo po zadovoljitvi te potrebe pri vprašanih – bolj kot je 

neka potreba zadovoljena, več si te iste potrebe ţelijo oziroma bolj jim je pomembna (več 

imaš, več ţeliš) in obratno, manj je neka potreba zadovoljena, manj jim je pomembna. 

Spearmanov korelacijski koeficient je v povezavi med realno in želeno zadovoljenostjo potreb 

pri vseh skupinah Maslowih potreb pozitiven, kar pomeni, da obstaja pozitivna korelacija 

med željo po zadovoljevanju določene potrebe in dejansko zadovoljenostjo te potrebe pri 

vprašanih, s čimer je druga hipoteza ovržena. 
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5 SKLEP 

Zaposleni so eden izmed ključnih elementov vsake organizacije. Zaposleni so tisti, ki s svojim 

znanjem, spretnostmi in sposobnostmi ustvarijo in tvorijo organizacijo. Ni dovolj, da ima 

organizacija vrhunsko tehnologijo in sodobno opremo, če nima ljudi, ki bi s tem upravljali. 

Ljudje so tisti, ki pretvorijo »inpute« v »outpute«, so tisti, ki ustvarijo dodano vrednost. 

Dolgoročno prednost pred konkurenco si organizacije lahko zagotovijo preko svojih 

zaposlenih, kar pomeni, da je nujno vlaganje v aktivnosti, ki so povezane z iskanjem, 

razvijanjem in ohranitvi najboljših kadrov. 

V sodobnem konkurenčnem okolju mora organizacija zagotavljati svojim zaposlenim take 

pogoje za delo, da bodo ti lahko zadovoljili svoje potrebe in cilje, posledično bodo opravljali 

delo bolj uspešno in učinkovito ter prispevali k poslovni uspešnosti celotne organizacije, kar 

je tudi njen končni cilj. Da pa bodo ljudje svoje delo opravljali bolje, jih je treba k temu 

spodbujati, potrebno jih je za to motivirati. Motivirati ljudi pomeni usmeriti jih k določeni 

dejavnosti, s katero bodo dosegli določene cilje. Organizacije, ki razpolagajo z visoko 

motiviranimi posamezniki, laţje premagujejo ovire ter krize, s katerimi se soočajo. 

Na temo motivacije zaposlenih za delo sem v zaključni projektni nalogi izvedla raziskavo o 

zakonitostih zadovoljevanja potreb v Maslowi motivacijski teoriji potreb med zaposlenimi na 

ptujskem območju. Proučevala sem, ali si posamezne skupine potreb po stopnjah njihove 

pomembnosti za vprašane res sledijo v zaporedju Maslowe teorije potreb. Preverjala sem, 

kakšna je dinamika zadovoljevanja potreb glede na stopnjo dejanske zadovoljitve potreb pri 

vprašanih na njihovem trenutnem delovnem mestu ter njihovo ţeljo po zadovoljitvi te potrebe. 

Po analizi podatkov, potrebnih za potrditev/zavrnitev prve zastavljene hipoteze, sem 

ugotovila, da si pri večini vprašanih potrebe, glede na njihovo pomembnost za vprašane, ne 

sledijo v zaporedju Maslowe teorije potreb. Maslowa teorija potreb govori o tem, da 

človekove potrebe nastajajo v zaporedju piramide potreb in da jih v tem vrstnem redu tudi 

zadovoljujemo. Menim, da je tak vidik zadovoljevanja človekovih potreb zastavljen preveč 

ohlapno, kar je vidno tudi iz rezultatov raziskave, kjer se je Maslowa teorija izkazala kot 

pomanjkljiva. Ljudje imamo pri zadovoljevanju svojih potreb različne moţnosti in jih ne 

zadovoljujemo enako. Moţno je, da so nam v različnih obdobjih ali tudi različnih področjih 

enake potrebe različno pomembne in jih zadovoljujemo v različnem zaporedju. Menim, da je 

to odvisno predvsem od vsakega posameznika in njegove osebnosti. Ljudje se med sabo 

razlikujemo, imamo različna prepričanja, vrednote, načela in prioritete. Vse našteto zagotovo 

vpliva na človekovo zadovoljevanje potreb. Pomemben vpliv na zadovoljevanje potreb imajo 

zagotovo tudi številni zunanji dejavniki, od vpliva druţbe pa vse do okoliščin oziroma 

situacije, v kateri je posameznik. Obstaja tudi moţnost, da določenemu posamezniku 

zadovoljevanje določene potrebe sploh ni pomembno in si je ne ţeli; npr. posameznik si ne 

ţeli osebnostne rasti. 
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V drugem delu raziskave sem ugotavljala, kakšna je povezava med dejansko zadovoljenostjo 

določene potrebe pri vprašanih na njihovem trenutnem delovnem mestu ter njihovo ţeljo po 

zadovoljitvi te potrebe. Opirala sem se na Muskovo (2003, 221) sklepanje, da je 

posameznikova potreba tem večja, čim manj je ta potreba dejansko zadovoljena. Ugotovila 

sem, da med zgoraj navedenima spremenljivkama, pri vprašanih, obstaja negativna korelacija, 

kar pomeni, da bolj kot je neka potreba na njihovem delovnem mestu zadovoljena, več si te 

potrebe tudi ţelijo ter obratno, manj kot je neka potreba na njihovem delovnem mestu 

zadovoljena, manj si je ţelijo. Navedena ugotovitev je nasprotna temu, kar je predpostavil 

Musek. Menim, da je moţen razlog za to sledeč: ko ima posameznik določeno potrebo na 

svojem delovnem mestu zadovoljeno, tudi ve, kakšne koristi, prednosti ter ugodnosti mu 

zadovoljitev te potrebe prinaša ter si je zato ţeli še več, mu je pomembnejša (več imaš, več si 

ţeliš). Nasprotno pa nezadovoljitev  določene potrebe na delovnem mestu lahko pomeni tudi 

posameznikovo nepoznavanje koristi ter ugodnosti, ki jih ta potreba prinaša in si je posledično 

ţeli manj. Na podlagi pridobljenih rezultatov se je mogoče vprašati tudi, ali je moţno, da 

udeleţenci, kljub vsem preventivnim ukrepom, niso ločevali med dejanskim in ţelenim 

stanjem ter so v obeh delih vprašalnika dajali odgovore o ţelenem stanju.  Moţno je, da bi 

bili, če bi udeleţenci v krajšem časovnem razmiku reševali dva ločena vprašalnika za 

dejansko in ţeleno stanje zadovoljevanja potreb, rezultati lahko drugačni. 

Zanimivi so tudi pridobljeni rezultati posameznih sklopov potreb, kjer so vidne 

najvišje/najniţje izraţene potrebe, glede na njihovo pomembnost za vprašane. Visoke 

povprečne ocene je opaziti predvsem pri potrebah po varnosti, kar je zagotovo posledica 

trenutne situacije v gospodarstvu. Leta 2008 je na svetovnih trgih prišlo do finančno-

gospodarske krize, ki je prizadela tudi slovensko gospodarstvo in katere posledice občuti 

večina ljudi. Kriza je povzročila upadanje gospodarske aktivnosti ter negativno vplivala na 

poslovne rezultate gospodarskih druţb. Številna podjetja so se znašla v teţavah, predvsem 

likvidnostnih. Soočajo se z vprašanjem, kako ohraniti svoj poloţaj in preţiveti na trgu. 

Marsikatero podjetje oziroma delodajalec poskuša zmanjšati svoje stroške poslovanja z 

odpuščanjem posameznih delavcev ali tudi večjih skupin delavcev; posledica tega je večja 

stopnja brezposelnosti. Navedeno zagotovo povečuje stopnjo pomembnosti med vprašanimi 

po bolj stabilni zaposlitvi in zaposlitvi za nedoločen čas. Ena izmed problematik, ki odraţa 

višjo stopnjo pomembnosti potreb po varnosti med vprašanimi, je zagotovo tudi neplačevanje 

prispevkov za socialno varstvo delavcev. V javnosti in preko medijev smo na to temo v 

zadnjem času slišali veliko zgodb, kar nedvomno vpliva na večjo ţeljo vprašanih po urejenem 

zdravstvenem in pokojninskem zavarovanju. Vprašani so visoko stopnjo pomembnosti 

namenili tudi trditvam, ki se navezujejo na odsotnost psihičnega in fizičnega nasilja na 

delovnem mestu. Menim, da je to pričakovan rezultat, namreč noben zaposlen ne more 

učinkovito opravljati svojega dela v pogojih, kjer je prisotno kakršnokoli nasilje, ustrahovanje 

ali nadlegovanje. Navedeno negativno vpliva na sposobnost zaposlenih, da opravljajo svoje 

delo ter na njihovo motivacijo za delo in kvečjemu ustvarja stresno delovno okolje, česar si 

večina posameznikov na svojem delovnem mestu ne ţeli. 
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Višje povprečne ocene, glede na stopnjo pomembnosti potreb za vprašane, je opaziti tudi pri 

temeljnih potrebah. Visoka povprečna ocena je predvsem pri njihovi ţelji po rednem 

prejemanju osnove plače, kar je ponovno odraz trenutne gospodarske krize ter likvidnostnih 

teţav podjetij, med katerimi številna ne izpolnjujejo svojih obveznosti ter ne izplačujejo redno 

plač svojim zaposlenim, kar zniţuje njihov socialni poloţaj in povečuje njihovo stisko. Višje 

povprečje skupine temeljnih potreb lahko poveţem tudi z dejstvom, da so to fiziološke 

potrebe, ki omogočajo človekovo preţivetje (npr. plača predstavlja vir finančnih sredstev za 

preţivljanje in izboljševanje kakovosti ţivljenja ter zagotavlja stabilnost) ter v tem primeru 

tudi delo v normalnih pogojih.  

Nekoliko niţje, glede na ţeleno stanje, so vprašani uvrstili socialne potrebe, potrebe po 

ugledu in spoštovanju ter potrebe po samouresničevanju. Opozarjam, da tak rezultat ne 

pomeni, da jim te potrebe niso pomembne, nasprotno, povprečne ocene omenjenih skupin 

potreb so vprašanim glede na ocenjevalno lestvico pomembnosti (1-ni pomembno, 5-zelo 

pomembno) srednje pomembne ali pomembne. Takšen rezultat pomeni, da so vprašanim 

trenutno potrebe po varnosti ter temeljne potrebe pomembnejše. 

Na podlagi celotne naloge lahko zaključim, da je področje motiviranja zaposlenih za delo ter 

njihovo obravnavanje, kot ključnih virov uspeha organizacije, izrednega pomena za njen 

dolgoročen razvoj. Navedenega se naj zavedajo vsi managerji, saj je odgovornost za 

motiviranje zaposlenih predvsem njihova. Potrebno je upoštevati, da je motivacija zelo 

nestabilna ter da mora biti njeno vzdrţevanje načrtno in stalno. Na podlagi pridobljenih 

rezultatov svetujem managerjem bolj individualno obravnavo vsakega posameznika. Sistem 

motiviranja naj bo organiziran enakovredno za celotno organizacijo, vendar naj upošteva 

individualne razlike. Navedeno zagotovo zahteva več časa in energije, toda menim, da je 

vredno, glede na pomen, ki ga imajo motivirani zaposleni za organizacijo. Managerji se naj 

zavedajo vloge, ki jo imajo pri motiviranju ter postavijo zgled svojim zaposlenim. Vodja, ki ni 

motiviran, ne more motivirati drugih sodelavcev. Posebno pozornost naj posvetijo 

zadovoljevanju potreb po varnosti ter temeljnim potrebam zaposlenih. Glede na zmoţnosti naj 

svojim zaposlenim zagotovijo reden dohodek ter večjo stabilnost zaposlitve. Zanemarljivo pa 

ni tudi zadovoljevanje višjih potreb. Managerji naj skrbijo za ustrezno delovno klimo, ki bo 

omogočala osebni in strokovni razvoj zaposlenih. Skrbijo naj za raznolikost in zanimivost 

dela, ki bo zaposlenim predstavljalo izziv. Ob dobro opravljenem delu naj zaposlene 

pohvalijo in jim izkaţejo spoštovanje, priporočam tudi razne oblike nagrajevanja. Vsekakor 

naj ne pozabijo vsakodnevno spodbujati in navduševati svojih zaposlenih.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1     Vprašalnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Priloga 1 

Pozdravljeni, 

 

sem Katja Kocbek, študentka Fakultete za management Koper. V okviru diplomske naloge 

opravljam raziskavo o stopnji pomembnosti različnih potreb ter dejanski zadovoljenosti teh 

potreb na delovnem mestu med zaposlenimi na ptujskem območju. Naprošam Vas, da kot 

zaposlen/-a na sodelujete v raziskavi ter izpolnite naslednji vprašalnik, s katerim ţelim 

pridobiti potrebne podatke. Vprašalnik je sestavljen iz treh delov; iz prvega, splošnega dela, v 

drugem delu gre za DEJANSKO oz. AKTUALNO stanje (kako so na Vašem sedanjem 

delovnem mestu zadovoljene naštete potrebe), v zadnjem, tretjem delu pa gre za stopnjo 

POMEMBNOSTI oz. ŢELENOSTI (katere potrebe so Vam osebno najbolj pomembne). 

Rezultati raziskave bodo uporabljeni izključno za izvedbo diplomske naloge. Prosim Vas, da 

na naslednja vprašanja odgovorite čim bolj natančno in iskreno. Vprašalnik je anonimen. 

 

Za sodelovanje se Vam ţe vnaprej zahvaljujem. 

 

 

VPRAŠALNIK 

 

1. SPOL: 

a) moški 

b) ţenski 

  

2. STAROST: 

a) od 15 do 34 let 

b) od 35 do 46 let 

c) od 47 do 65 let 

 

3. STOPNJA NAJVIŠJE DOSEŢENE/DOKONČANE IZOBRAZBE: 

a) osnovna šola 

b) srednja šola 

c) višja šola 

č) visoka šola ali univerzitetna izobrazba 

d) magisterij ali doktorat 

 

4. ORGANIZACIJA, V KATERI STE ZAPOSLENI JE GLEDE NA SVOJO OSNOVNO 

DEJAVNOST:  

a) storitveno podjetje (izvajanje/opravljanje storitev) 

b) proizvodno podjetje (proizvodnja materialnih dobrin) 

c) trgovsko podjetje (posredovanje izdelkov med proizvodnjo in porabo) 

č) neprofitna organizacija (javna uprava, javni zavodi, javne sluţbe, zbornice, zavodi, društva, 

ustanove, politične stranke, lokalne skupnosti, dobrodelne organizacije, verske skupnosti…) 

d) drugo: ____________________ 

 

5. DELOVNO MESTO: 

a) delavec 

b) niţji management (vodje oddelkov, skupin, izmen, delovodje, poslovodje) 

c) srednji management (vodje/direktorji sektorjev, področij, poslovnih enot) 

č) višji management (predsednik, direktor) 
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6. PROSIM, ČE V NASLEDNJI TABELI OPREDELITE STOPNJO DEJANSKE 

ZADOVOLJENOSTI NASLEDNJIH POTREB NA SEDANJEM DELOVNEM MESTU, 

KI VPLIVAJO NA VAŠO MOTIVACIJO ZA DELO (pri vsaki posamezni trditvi obkroţite 

število, ki ponazarja stopnjo dejanske zadovoljenosti navedene trditve na Vašem sedanjem 

delovnem mestu: 1-ni zadovoljeno, 2-malo zadovoljeno, 3-srednje zadovoljeno, 4-

zadovoljeno, 5-zelo zadovoljeno): 

 

 

TEMELJNE POTREBE 

STOPNJA DEJANSKE ZADOVOLJENOSTI 

NI 

ZADOVOLJENO 

MALO 

ZADOVOLJENO 

SREDNJE 

ZADOVOLJENO 

ZADOVOLJENO ZELO 

ZADOVOLJENO 

Redno prejemam osnovno plačo. 1 2 3 4 5 

Imam zagotovljeno prehrano (odmor za malico, plačana 

malica). 

1 2 3 4 5 

Delam na primerni temperaturi. 1 2 3 4 5 

Imam zagotovljen prostor za počitek. 1 2 3 4 5 

Dovoljen imam odmor za kavo in kajenje. 1 2 3 4 5 

Imamo urejene toalete. 1 2 3 4 5 

Imam dostop do tekočine. 1 2 3 4 5 

POTREBE PO VARNOSTI  

Imam stabilno zaposlitev. 1 2 3 4 5 

Urejeno imam zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. 1 2 3 4 5 

Delam v varnem delovnem okolju z ustreznimi delovnimi 

pogoji.. 

1 2 3 4 5 

Imamo urejen sindikat, ki mi nudi zaščito in pomoč. 1 2 3 4 5 

Na delovnem mestu ne doţivljam fizičnih groţenj. 1 2 3 4 5 

Na delovnem mestu ne doţivljam psihičnih groţenj. 1 2 3 4 5 

Sem zaposlen/-a za nedoločen čas. 1 2 3 4 5 

SOCIALNE POTREBE  

Imam dobre delovne odnose na vseh ravneh (s sodelavci, 

nadrejenimi, podrejenimi). 

1 2 3 4 5 

Prijateljujem s sodelavci. 1 2 3 4 5 

Imam občutek pripadnosti delovni skupini, enoti, podjetju. 1 2 3 4 5 

S sodelavci skupno preţivljamo prosti čas (druţenje izven 

delovnega časa druţabna srečanja, izleti, pikniki...). 

1 2 3 4 5 

V podjetju imamo urejene stike in komunikacijo. 1 2 3 4 5 

Imam občutek, da sem sprejet/-a v delovno okolje. 1 2 3 4 5 

POTREBE PO UGLEDU IN SPOŠTOVANJU  

Delovno mesto mi zagotavlja določen delovni naziv, poloţaj, 

status. 

1 2 3 4 5 

Pri opravljanju delovnih nalog sem neodvisen/-na, 

samostojen/-na in svoboden/-na. 

1 2 3 4 5 

Imam občutek, da je moje delo pomembno za podjetje, da sem 

koristen/-na. 

1 2 3 4 5 

Imam moţnost napredovanja na drugo/boljše delovno mesto. 1 2 3 4 5 

Za dobro opravljeno delo dobim priznanje in nagrado. 1 2 3 4 5 

Imam občutek, da se moje zamisli, ideje, predloge upošteva na 

delovnem mestu. 

1 2 3 4 5 
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Imam občutek moči (široka druţabna omreţja-poznanstva, 

lahko vplivam na sodelavce, imam veljavo...). 

1 2 3 4 5 

Imam pridobljen sloves, ugled (ljudje imajo o meni zelo dobro 

mnenje). 

1 2 3 4 5 

Občutek imam, da sem odgovoren/-na za svoje delo. 1 2 3 4 5 

POTREBE PO SAMOURESNIČEVANJU  

Imam moţnost osebnega razvoja in rasti (občutek sposobnosti, 

zaupanje vase...). 

1 2 3 4 5 

Imam moţnost strokovnega razvoja (izobraţevanja, 

usposabljanja, izpopolnjevanja). 

1 2 3 4 5 

Imam moţnost uporabe vseh svojih sposobnosti, potenciala in 

zmoţnosti, opravljanje dela, za katero sem usposobljen. 

1 2 3 4 5 

Delo mi predstavlja izziv. 1 2 3 4 5 

Imam moţnost spopada z zahtevnejšimi nalogami. 1 2 3 4 5 

Imam moţnost biti kreativen, inovativen. 1 2 3 4 5 

 

7. PROSIM, ČE V NASLEDNJI TABELI OPREDELITE STOPNJO POMEMBNOSTI oz. 

ŢELENOSTI NASLEDNJIH POTREB, KI VPLIVAJO NA VAŠO MOTIVACIJO ZA 

DELO (pri vsaki posamezni trditvi obkroţite število, ki ponazarja, kako pomembna je za Vas 

osebno navedena trditev oz. kako si ţelite, da bi navedena trditev vplivala na Vašo motivacijo 

za delo: 1-ni pomembno, 2-malo pomembno, 3-srednje pomembno, 4- pomembno, 5-zelo 

pomembno) 

 

 

TEMELJNE POTREBE 

STOPNJA POMEMBNOSTI OZ. ŢELENOSTI 

NI 

 POMEMBNO 

MALO 

POMEMBNO 

SREDNJE 

POMEMBNO 

POMEMBNO ZELO 

POMEMBNO 

Redno prejemam osnovno plačo. 1 2 3 4 5 

Imam zagotovljeno prehrano (odmor za malico, plačana malica). 1 2 3 4 5 

Delam na primerni temperaturi. 1 2 3 4 5 

Imam zagotovljen prostor za počitek. 1 2 3 4 5 

Dovoljen imam odmor za kavo in kajenje. 1 2 3 4 5 

Imamo urejene toalete. 1 2 3 4 5 

Imam dostop do tekočine. 1 2 3 4 5 

POTREBE PO VARNOSTI  

Imam stabilno zaposlitev. 1 2 3 4 5 

Urejeno imam zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. 1 2 3 4 5 

Delam v varnem delovnem okolju z ustreznimi delovnimi 

pogoji. 

1 2 3 4 5 

Imamo urejen sindikat, ki mi nudi zaščito in pomoč. 1 2 3 4 5 

Na delovnem mestu ne doţivljam fizičnih groţenj. 1 2 3 4 5 

Na delovnem mestu ne doţivljam psihičnih groţenj. 1 2 3 4 5 

Sem zaposlen/-a za nedoločen čas. 1 2 3 4 5 

SOCIALNE POTREBE  

Imam dobre delovne odnose na vseh ravneh (s sodelavci, 

nadrejenimi, podrejenimi). 

1 2 3 4 5 

Prijateljujem s sodelavci. 1 2 3 4 5 

Imam občutek pripadnosti delovni skupini, enoti, podjetju. 1 2 3 4 5 
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S sodelavci skupno preţivljamo prosti čas (druţenje izven 

delovnega časa druţabna srečanja, izleti, pikniki...). 

1 2 3 4 5 

V podjetju imamo urejene stike in komunikacijo. 1 2 3 4 5 

Imam občutek, da sem sprejet/-a v delovno okolje. 1 2 3 4 5 

POTREBE PO UGLEDU IN SPOŠTOVANJU  

Delovno mesto mi zagotavlja določen delovni naziv, poloţaj, 

status. 

1 2 3 4 5 

Pri opravljanju delovnih nalog sem neodvisen/-na, samostojen/-

na in svoboden/-na. 

1 2 3 4 5 

Imam občutek, da je moje delo pomembno za podjetje, da sem 

koristen/-na. 

1 2 3 4 5 

Imam moţnost napredovanja na drugo/boljše delovno mesto. 1 2 3 4 5 

Za dobro opravljeno delo dobim priznanje in nagrado. 1 2 3 4 5 

Imam občutek, da se moje zamisli, ideje, predloge upošteva na 

delovnem mestu. 

1 2 3 4 5 

Imam občutek moči (široka druţabna omreţja-poznanstva, lahko 

vplivam na sodelavce, imam veljavo...). 

1 2 3 4 5 

Imam pridobljen sloves, ugled (ljudje imajo o meni zelo dobro 

mnenje). 

1 2 3 4 5 

Občutek imam, da sem odgovoren/-na za svoje delo. 1 2 3 4 5 

POTREBE PO SAMOURESNIČEVANJU  

Imam moţnost osebnega razvoja in rasti (občutek sposobnosti, 

zaupanje vase...). 

1 2 3 4 5 

Imam moţnost strokovnega razvoja (izobraţevanja, 

usposabljanja, izpopolnjevanja). 

1 2 3 4 5 

Imam moţnost uporabe vseh svojih sposobnosti, potenciala in 

zmoţnosti, opravljanje dela, za katero sem usposobljen. 

1 2 3 4 5 

Delo mi predstavlja izziv. 1 2 3 4 5 

Imam moţnost spopada z zahtevnejšimi nalogami. 1 2 3 4 5 

Imam moţnost biti kreativen, inovativen. 1 2 3 4 5 

 


