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III 

POVZETEK 

V diplomski nalogi ugotavljamo, kateri motivacijski dejavniki najbolj motivirajo zaposlene v 

izbranem podjetju. Osnovno raziskovalno vprašanje je, ali so bolj prisotni intrinzični 

motivacijski dejavniki ali ekstrinzični motivacijski dejavniki in ali se med oddelki razlikujejo. 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem na podlagi pregleda literature predstavila pomen 

motivacije ter natančneje opredelila intrinzično in ekstrinzično motivacijo. Opredelila sem 

tudi motivacijske dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih v izbranem podjetju. V 

empiričnem delu sem predstavila rezultate anketne raziskave med zaposlenimi. Vprašalnik je 

vseboval vprašanja o intrinzičnih in ekstrinzičnih motivacijskih dejavnikih. Rezultati ankete 

so pokazali, da so zaposleni v podjetju visoko motivirani in da jih bolj motivirajo intrinzični 

motivacijski dejavniki. Kot priporočilo vodstvu svetujem, da naj z ustreznimi motivatorji 

poskuša obdržati ta nivo motiviranosti zaposlenih v podjetju. 

Ključne besede: motivacija, intrinzična motivacija, ekstrinzična motivacija, motivacijski 

dejavniki, zaposleni, delo, motivi. 

SUMMARY 

In the diploma thesis, the motivational factors which motivate employees in the chosen 

company are determined. Our main research question is whether intrinsic motivational factors 

or extrinsic motivational factors are more present and whether there are differences between 

departments. In the theoretical part of the thesis, the importance of motivation in general is 

presented and intrinsic and extrinsic motivations are examined more closely. Motivational 

factors that influence the satisfaction of employees in the chosen company are identified. In 

the empirical part the results of a survey research among employees are presented. The 

questionnaire included items about intrinsic and extrinsic motivational factors. The results of 

the survey showed that employees in the company are highly motivated and intrinsic 

motivational factors prevail. As a recommendation, management is advised to try to maintain 

this level of motivation of employees in the company by the use of appropriate motivators. 

Key words: motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, motivational factors, 

employees, work, motives. 
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1 UVOD 

Pred leti sem se soočila z izkušnjo izgube motivacije na delovnem mestu zaradi občutka, da 

sem premalo plačana za delo, ki sem ga opravljala. Zamenjala sem zaposlitev za bolje 

plačano. V novi zaposlitvi pa sem doživela drugačno težavo, in sicer nisem bila motivirana za 

delo, ker me ni veselilo. Zaradi te izkušnje me je zelo začela zanimati tematika motivacije na 

delovnem mestu, predvsem pa, kako motivacija vpliva na ljudi, ali so razlike v motivacijskih 

dejavnikih in ali ljudi bolj motivirajo intrinzični ali ekstrinzični motivatorji. To je osrednja 

tema moje diplomske naloge. 

Z motivacijo lahko pojasnimo povezave med uspešnostjo pri delu in z zadovoljstvom z 

opravljenim delom. Bolj kot je zaposleni motiviran, bolje bo opravil svoje delo. Zato lahko s 

proučevanjem motivacije pridemo do vzroka za obnašanje zaposlenih na delovnih mestih. 

Kako se bomo v določeni situaciji obnašali, je odvisno od vzroka, zaradi katerega je prišlo do 

dane situacije, in od cilja, ki smo si ga zastavili in ki ga od dane situacije pričakujemo (Musek 

in Pečjak 2001, 86–88).  

Zato se motivacija zaposlenih na delovnih mestih navezuje na obnašanje zaposlenih; z 

motivacijo lahko usmerimo vedenje zaposlenih v smer, ki jo želimo. S tega vidika lahko 

pojem motivacije razumemo tudi kot vzrok za obnašanje zaposlenih, njihovo organiziranost, 

vedenje in usmerjenost k ciljem (Kobal Grum in Musek 2009).  

Diplomsko nalogo smo razdelili v dva dela – teoretičnega in empiričnega. V uvodu smo 

kratko pojasnili vzgibe za izbiro teme, predstavili bomo tudi opredelitev problema, namen in 

cilje naloge ter predpostavke in omejitve. V teoretičnem delu smo na podlagi strokovne 

literature predstavili pomen intrinzične in ekstrinzične motivacije in različne motivacijske 

dejavnike. V drugem poglavju predstavimo teoretična izhodišča, začenši s pregledom 

različnih definicij motivacije, nato predstavimo teorije intrinzične in ekstrinzične motivacije 

in navedemo tudi nekaj izsledkov obstoječih raziskav. Sledi poglavje o motivacijskih 

dejavnikih, kjer se osredotočimo predvsem na dejavnike, ki so pomembni v okviru zaposlitve. 

V empiričnem delu predstavimo metodološki pristop in rezultate raziskave. Izvedli smo 

kvantitativno raziskavo z metodo anketiranja. Anketirali smo zaposlene v izbranem podjetju. 

Vprašalnik smo pripravili samostojno in med sodelavci dosegli zadovoljivo stopnjo 

odzivnosti. Sledi predstavitev rezultatov raziskave in zapis odgovorov na raziskovalna 

vprašanja. V zaključku predstavimo povzetek raziskave in pregled ugotovitev po 

raziskovalnih vprašanjih, nato pa na osnovi ugotovitev podamo nekaj priporočil podjetju za 

povečanje/ohranjanje motivacije zaposlenih. Naloga vsebuje še seznam uporabljene literature 

in priloge.  
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1.1 Opredelitev problema 

Motivacijo lahko opredelimo z motivacijskimi dejavniki. Ti so lahko intrinzični ali 

ekstrinzični. Kateri bodo vplivali na opravljanje dela, je odvisno od delovnega mesta in osebe. 

Najbolje je najti pravo razmerje tako intrinzičnih kot ekstrinzičnih motivacijskih dejavnikov.  

V nalogi smo želeli ugotoviti, ali zaposlene v podjetju bolj motivirajo intrinzični ali 

ekstrinzični motivacijski dejavniki in ali so dovolj motivirani za opravljanje svojega dela, da 

lahko zadovoljijo kupce izbranega podjetja. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

V izbranem podjetju bi radi ugotovili, kateri motivacijski dejavniki najbolj motivirajo naše 

sodelavce. Namen diplomske naloge je ugotoviti, ali se med zaposlenimi v izbranem podjetju 

v različnih oddelkih pojavljajo razlike v intrinzični motivaciji in ektrinzični motivaciji. 

Dobljene rezultate bomo predstavili podjetju in jim po potrebi ponudili priporočila za 

izboljšanje ali ohranjanje stanja na področju motiviranja zaposlenih. Da bi v podjetju lahko v 

celoti zadovoljili svoje odjemalce, morajo poskrbeti, da so zaposleni dovolj motivirani. Če 

niso, je treba kaj spremeniti na področju motiviranja zaposlenih. 

Podjetje Lama Avtomatizacija, d. o. o. (v nadaljevanju LA), je hčerinsko podjetje družbe 

Titus, d. o. o., ki je bilo ustanovljeno leta 2007, vendar je s poslovanjem pričelo nekoliko 

kasneje, in sicer 1. oktobra 2007. V podjetju se zavedajo, da je treba, če želijo popolnoma 

zadovoljiti svoje kupce in preseči njihova pričakovanja, kupce dobro razumeti, natančno 

poznati njihove potrebe ter slediti trendom na njihovem področju. Pomembno je poznati 

vlogo podjetja pri odjemalcu oziroma kakšno vlogo in pomen imajo izdelki podjetja v 

končnem produktu odjemalca. To je pomembno tako z vidika produktivnosti, stroškovne 

učinkovitosti in ne nazadnje zaradi kakovosti končnega izdelka odjemalca. Trudijo se, da se 

držijo dogovorov z odjemalcem, da so izdelki in storitev na visoki kakovostni ravni, saj si s 

tem pri odjemalcu zagotavljajo zaupanje in bodoče sodelovanje ter povečujejo svoj tržni delež 

na trgu. Za doseganje tega pa morajo biti zaposleni zelo motivirani, da delo dobro opravijo.  

Cilji diplomske naloge so: 

 ugotoviti, ali zaposlene bolj motivirajo intrinzični ali ektrinzični motivatorji; 

 ugotoviti, v kolikšni meri so posamezni motivacijski dejavniki pomembni zaposlenim v 

posameznih oddelkih; 

 raziskati, ali zahtevnejši projekt (ko imajo stranke pri naročilu orodja, stroja ali linije 

dodatne zahteve, ki jih zaposleni še niso delali) pomeni večjo motiviranost zaposlenih. 
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1.3 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Z diplomsko nalogo smo skušali ugotoviti, ali zaposlene bolj motivirajo intrinzični ali 

ekstrinzični motivacijski dejavniki glede na oddelek, v katerem so zaposleni. Predpostavljali 

smo, da zaposlene v prodaji in konstrukciji bolj motivirajo intrinzični motivacijski dejavniki, 

zaposlene v proizvodnji pa bolj ekstrinzični motivacijski dejavniki. Do te predpostavke smo 

prišli, ker smo opazili, da si vsak prodajalec želi najti čim več dobrih kupcev in si s tem 

pripisati uspeh za dobro delovanje podjetja. Konstruktorjem pa je cilj, da za vsako novo 

orodje ali linijo uvedejo kakšno novost, izboljšavo, s čimer je podjetje lahko v prednosti pred 

najtesnejšimi konkurenti. V proizvodnji delavci izvajajo delo, ki so ga načrtovali 

konstruktorji, in večjega vpliva na kakršne koli izboljšave nimajo. Kljub temu, da na 

izboljšave nimajo večjega vpliva, morajo svoje delo opraviti natančno in točno po sliki 

konstruktorja ter biti do svojega dela odgovorni. Ker nimajo vpliva na inovacije, jih najbolj 

motivira plača. 

Raziskava je imela tudi nekaj omejitev. Osredotočili smo se samo na zaposlene v podjetju 

LA, kar pomeni, da rezultatov ni mogoče posplošiti še na celotno skupino Titus Group ali 

širše. 
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2 MOTIVACIJA 

V tem poglavju bomo predstavili definicije motivacije, kot so jih predstavili različni avtorji. 

Osredotočili se bomo na razlike med intrinzično in ekstrinzično motivacijo. V zaključku 

poglavja bomo predstavili različne motivacijske dejavnike, ki so pomembni pri opravljanju 

dela na delovnem mestu. 

Na podlagi raziskave, ki jo je Herzberg (1968) opravil na vzorcu inženirjev in računovodij, 

lahko sklepamo, da prisotnost intrinzičnih motivatorjev med zaposlenimi povzroča 

zadovoljstvo pri delu, ki ga opravljajo. S tem je delo tudi bolje in bolj kakovostno opravljeno. 

Odsotnost ekstrinzičnih motivatorjev pa povzroča nezadovoljstvo. Posledično je delo, ki ga 

opravljajo, lahko slabše opravljeno in vprašljiva je lahko tudi kakovost dela (Svetlik 2009, 

337–380). 

2.1 Definicije motivacije 

Sila, ki ustvari vedenje in s katero zadovoljimo določeno potrebo, je motivacija. Sama po sebi 

je zapletena moč, ki k uresničevanju ciljev sproža naša dejanja. Beseda izhaja iz latinske 

besede »movere«, kar pomeni gibati se. Je tista sila, ki posameznika spodbuja k takemu 

načinu obnašanja, da bo z njim zadovoljil svoje potrebe (Gubanec 2007, 18). 

Za opravljanje določenega dela smo ljudje motivirani z različnimi cilji in vzroki, ki so odvisni 

od vsakega zaposlenega posebej. Želja, nagoni, potrebe, vrednote, interesi, cilji … vse to nas 

motivira in spodbuja k opravljanju določenega dela. Motivacija je bistvo našega delovanja. 

Vpliva na naša čustva in samopodobo. Prisotna je pri vseh živih bitjih, najbolj kompleksna in 

razvita pa je pri človeku. Človek ima veliko vrojenih motivacijskih mehanizmov. Poleg teh 

ima tudi druge oblike motiviranega obnašanja, ki se jih v večji meri naučimo z življenjskimi 

izkušnjami. Pri motivaciji je pomembno to, da si človek lahko postavi cilje in motive, ki jih 

želi doseči. Da bi jih dosegel, lahko svoje obnašanje zavestno usmerja, spodbuja in vodi. 

Pomemben del človekove motivacije pa kljub temu ostaja nezaveden. Nekatere motive človek 

tlači v podzavest, če zanj niso sprejemljivi. Kakovost dosežkov je odvisna od jakosti 

motivacije, ki človeka motivira, da doseže določen cilj (Musek in Pečjak 2001, 86–87). 

Ko govorimo o motivaciji, vemo, da v splošnem to pomeni določeno obnašanje oziroma 

usmerjeno vedenje. Pojem motivacije zajema številne dejavnike in značilnosti, kot so: 

usmerjenost, vedenje, namen, vzrok, cilj itd. Pri tem se vedno znova srečujemo z zelo veliko 

različnimi vprašanji. Kako se nekdo obnaša v določeni situaciji? Kaj vpliva na njegovo 

obnašanje? Od kod izhajajo vzroki za določeno obnašanje? Kaj posameznik želi s svojim 

obnašanjem doseči? Brez dvoma pa je vprašanj več, kot je odgovorov (Kobal Grum in Musek 

2009, 11).  
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Nemec (2005, 205) opredeljuje motivacijo kot energijo, ki jo človek obvezno potrebuje za 

vsako delovanje. Brez nje doseganje zastavljenih ciljev ni mogoče. Je gonilo k zastavljenemu 

cilju. Brez tega gonila človek težko oziroma sploh ne more doseči želenih rezultatov in 

uresničiti cilja. 

Z motivacijo usmerjamo posameznikove dejavnosti k določenemu cilju s pomočjo njegovih 

motivov. Motivacija pomeni zbujanje motivov, hotenj, ki so nastali v človekovem okolju, ali 

na podlagi želja, ki so se razvile v notranjosti človeka. Je usmerjanje človekove dejavnosti k 

pripravljenosti, da zato, da bi dosegel cilj, vloži trud. Z ustrezno motivacijo poskušamo pri 

posamezniku doseči, da po svojih najboljših zmožnostih opravi določeno delo, ki ga 

pričakujemo od njega (Uhan 2000, 11). 

Človeka k določeni dejavnosti spodbudi motivacija kot sila, ki se ustvari v človeku. Ta sila 

človeku pomaga, da pri dejavnosti, ki se je je lotil, tudi vztraja, in da jo izpelje do konca. 

Človeka spodbuja, da za opravljanje dejavnosti in doseganje zastavljenega cilja uporabi vse 

svoje znanje, izkušnje in sposobnosti. Motivacija ima pri človeku tako veliko moč, da vodi 

človekovo vedenje. Motivacija je pri vsakem posamezniku različna, saj je del človekove 

notranjosti, ki se je ne da izsiliti, mogoče pa jo je spodbujati ali zbijati (Vukasovič Žontar 

2004, 75). 

Motivacija izvira iz posameznikovih potreb in vrednot. Razlikuje se od posameznika do 

posameznika. Dober vodja mora biti sposoben, da iz vsakega izvleče najboljše, da je 

sodelavcem v pomoč pri spreminjanju potreb v želji, da dosegajo osebne dosežke pri 

opravljanju dela in da dobijo tudi občutek in zavedanje, da so s svojim dobrim delom 

prispevali k doseganju zastavljenega cilja vseh skupaj. Dobiti morajo občutek, da so uspehi 

podjetja prišli zaradi njihovega dobro opravljenega dela in angažiranosti. Motivacija je zelo 

pomembna za delo, saj brez nje ni moč narediti oziroma opraviti nobene naloge in 

zastavljenega cilja ni mogoče doseči (Merkač Skok 2005, 195). 

Dimovski, Penger in Žnidaršič (2005, 232) razlagajo, da je motivacija skupek sil, ki so lahko 

zunanjega ali notranjega izvora. Ravno te sile so razlog, da se posameznik odloči za 

opravljanje določene dejavnosti in da pri tem vztraja, dokler ne doseže zastavljenega cilja. Pri 

zaposlenih je motivacija pomembna za opravljanje določenih nalog, zato morajo dobri 

managerji poskrbeti, da dobro motivirajo zaposlene, da bodo delovali tako, da bodo najbolje 

prispevali k doseganju ciljev organizacije.  

Ko se organizem znajde v neuravnovešeni situaciji, se pojavi motivacijsko vedenje. Da bi se 

motivacijsko vedenje začelo, se mora najprej pojaviti potreba, sledi motivacijska dejavnost, ki 

nas usmeri k ciljem oziroma sredstvom, ki bodo ta primanjkljaj zapolnili (Kobal Grum in 

Musek 2009, 16). 
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Pregled definicij motivacije nakazuje skupne elemente: potrebe, dejavnosti in cilje. Potreba je 

neuravnoteženo stanje, ki se pojavi ob pomanjkanju oziroma nezadovoljenih človekovih 

potrebah. Dejavnost pa je tisto vedenje, ki človeka vodi do uresničitve želenega cilja. Zadnja 

sestavina motivacijskega procesa je cilj, s katerim želimo zadovoljiti našo začetno potrebo, ki 

nas je vodila do cilja. 

 

Slika 1: Potreba, dejavnost in cilj: temeljne prvine motivacijske situacije 

Vir: Kobal Grum in Musek 2009, 18. 

Prvine motivacijske situacije so tudi v praksi med seboj povezane. Motivacija je proces, ki 

vse te prvine motivacije povezuje v smiselno celoto (Kobal Grum in Musek 2009, 18).  

Tako dobimo proces motivacije, ki poteka v štirih zaporednih fazah. Najprej je potreba, zaradi 

katere se proces motivacije prične, zatem dejavnost, ki nas usmerja k iskanju sredstev, s 

katerimi lahko zadovoljimo potrebo. Na tretji stopnji imamo cilj, ki smo ga dosegli in z 

zadovoljitvijo potrebe zaključili motivacijski proces (Kobal Grum in Musek 2009, 18). 

 

Slika 2: Motivacijski proces 

Vir: Kobal Grum in Musek 2009, 19. 

2.2 Teorije intrinzične in ekstrinzične motivacije 

Intrinzična motivacija je nagrada, ki izzove, da oseba zaradi svojega zadovoljstva opravi svoje 

delo dobro, da se bo potem dobro počutila in bo ponosna na rezultat svojega dela. Sama po 

sebi ni povezana z nagrado, ampak izhaja iz zaposlenega. Sam bo ponosen na svoj dosežek in 

hkrati motiviran za nadaljnje delo (Renko 2009). 

POTREBA 

snovno ali informacijsko neravnovesje (primanjkljaj) 

DEJAVNOST 

obnašanje, ki je usmerjeno k izravnavanju primanjkljaja 

CILJ 

objekt, sredstvo, ki omogoči izravnavanje primanjkljaja 

ZADOVOLJITEV POTREBE 

POTREBA DEJAVNOST CILJ 
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Lahko povzamemo, da intrinzična motivacija temelji na motivaciji za nalogo. Težnja za trdo 

delo izhaja iz občutka ugodja, povezanega z uspešno opravljeno nalogo. Tako ravnanje je 

lastna nagrada (Grant 2008, v Arzenšek, Košmrlj in Trunk Širca 2014, 188–189). V takih 

primerih je nagrada, ki jo zaposleni dobi, občutek zadovoljstva pri opravljenem delu, osebna 

rast in povečanje samozavesti. Čeprav so neoprijemljive, so za zaposlenega zelo pomembne, 

saj so povezane s kakovostno opravljenim delom.  

Pri ekstrinzični motivaciji pa zaposlene motiviramo z zunanjimi dejavniki. Naš namen je 

doseči določen cilj. Zaposleni se loti določene naloge z namenom, da bo prejel nagrado oz. 

plačilo (Renko 2009). Zaposleni se dela lahko loti tudi zato, da se izogne sankcijam 

(Bowditch, Buono in Stewart 2008, v Košmrlj idr. 2013). Pod ekstrinzično motivacijo štejemo 

npr. plačilo, določene ugodnosti, nagrade. Zaposleni bo določeno delo opravil, vendar ne 

zaradi lastnega zadovoljstva, kot pri intrinzični motivaciji, ampak zaradi materialnih dobrin 

(Košmrlj idr. 2013). 

Ekstrinzična motivacija se nanaša na načine, da bi se zaposleni lahko spodbudili ali se izognili 

kaznim, ki niso v okviru same naloge, temveč izhajajo iz okolja. Arzenšek, Košmrlj in Trunk 

Širca (2014) pri pregledu študij s področja ekstrinzične in intrinzične motivacije v 

organizacijskih okoljih in na izobraževalnem področju ugotavljajo, da ekstrinzična motivacija 

spodkopava intrinzično motivacijo in ustvarjalnost, in sicer deloma zato, ker ekstrinzični 

motivatorji povzročajo, da se ljudje osredotočajo na nagrado in ne na nalogo samo. Poleg tega 

so ljudem na splošno v današnjem hitrem tempu življenja vedno bolj pomembne materialne 

dobrine in življenjski status. 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo pogled različnih avtorjev na omenjeni vrsti 

motivacije. 

2.2.1 Intrinzična motivacija 

Herzberg (1968, v Svetlik 2009, 337–380) je naštel naslednje intrinzične motivatorje, ki 

vplivajo na intrinzično motivacijo:  

 delovni dosežki, 

 priznanje za opravljeno delo, 

 odgovornost pri delu, 

 napredovanje pri delu oziroma v organizaciji, 

 osebna rast.  

Intrinzične dejavnike je poimenoval motivatorji, ker vodijo do zadovoljstva in vodijo 

posameznike pri tem, da si želijo delati dobro. 
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Intrinzično motivirani smo takrat, kadar počnemo stvari iz veselja in ker nam je to všeč. 

Bistveno bolj se bomo potrudili pri opravilih takrat, kadar je naša intrinzična motivacija 

močna. Stvari, ki jih počnemo pod vplivom intrinzičnih motivatorjev, opravimo bolje in z 

večjim veseljem ter smo pri tem bolj uspešni (Musek in Pečjak 2001, 97).  

Kobal Grum (2009, 14) pravi, da so vzroki za intrinzično motivacijo lahko fiziološki procesi, 

cilji, potrebe, vrednote, zamisli itd. Nagrada, ki je vključena pri intrinzični motivaciji, je 

notranje nadzorovana, kar pomeni, da se za izvajanje neke dejavnosti oseba motivira tako, da 

samo sebe nagradi. Pri intrinzični motivaciji je dejavnost cilj sam po sebi. Pri intrinzični 

motivaciji govorimo o motivaciji, ki ni povezana z zunanjo nagrado in izhaja iz lastnih 

notranjih impulzov. Rezultat je zadovoljstvo, ki ga oseba čuti, ko opravlja neko dejavnost, in 

ob rezultatih, ki jih pri opravljanju neke dejavnosti doseže (Renko 2009). 

Po Deci in Ryan (2000) poznamo tri oblike intrinzične motivacije, in sicer vedenje (želja po 

znanju), dosežki (želja po uspehu) in doživljanje stimulacije (želja izkusiti stimulativne 

občutke). Z intrinzično motivacijo – vedenje označujemo oz. opisujemo obnašanje 

posameznika, ko se za izvajanje določene dejavnosti odloči zato, ker s tem dobi občutek 

zadovoljstva ob spoznavanju novih vsebin. Razlog takega obnašanja oz. početja določenih 

stvari je radovednost, spoznavanje nečesa novega, raziskovanja in lastnega užitka ob 

doseganju vsega tega (Deci in Ryan 2000). 

Intrinzična motivacija – dosežki opisuje posameznikovo obnašanje za opravljanje določene 

dejavnosti zato, ker želi doseči tak dosežek, s katerim bo občutil osebno zadovoljstvo. V 

dejavnosti je vključen zato, ker je njegova težnja po doseganju nečesa dobrega, po ustvarjanju 

nečesa dobrega in novega zelo močna. Delovati ustvarjalno je njegov cilj. Posameznik v takih 

primerih ni skoncentriran samo na rezultat, ampak je njegova pozornost usmerjena na proces 

(Deci in Ryan 2000). 

O intrinzični motivaciji – doživljanju stimulacije govorimo takrat, kadar je posameznik v 

dejavnosti vključen zato, ker je to zanj vznemirljivo, zabavno in prijetno. Ko posameznik 

izvaja določeno dejavnost ali opravlja določeno nalogo, doživlja stimulativne občutke, ki so 

razlog njegovega početja in vključevanja v dejavnosti. V dejavnost je posameznik vključen 

zato, ker je to zanj zabavno, prijetno in vznemirljivo (Deci in Ryan 2000). 

2.2.2 Ekstrinzična motivacija 

Herzberg (1968, v Svetlik 2009, 337–380) pravi, da so ustrezna politika, upravljanje v 

organizaciji, ustrezno vodenje, dobri odnosi z nadrejenimi, dobre delovne razmere, ustrezne 

plače in dobri odnosi s sodelavci zunanji motivatorji, ki vplivajo na ekstrinzično motivacijo. 

Ekstrinzične dejavnike je poimenoval higieniki, ker preprečujejo nezadovoljstvo pri delu. 
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Spodbuda je nagrada, ki se ponudi posameznikom, da bi povečali njihovo željo po uspehu in 

da jih prepričamo v določen način vedenja. Po pohvalah, nagradah vodje posežejo v različnih 

okoliščinah. Velika podjetja jih izkoriščajo za obvladovanje in spodbujanje storilnosti svojih 

zaposlenih. Z opisanimi spodbudami posameznika motivirajo od zunaj. Motivacija, ki je 

odziv na spodbudo in jo podajo drugi, je ekstrinzična motivacija (Wood in Tolley 2004, 76–

77). 

Kobal Grum in Musek (2009, 14) pravita, da so vzroki za zunanjo motivacijo lahko pobude, 

pritiski, dražljaji, kulturno in socialno okolje, ekonomski sistem itd. Pri ekstrinzični motivaciji 

nagrada prihaja od zunaj, kar pomeni, da dejavnost nadzorujejo zunanji viri. Ekstrinzična 

motivacija je pridobljena od zunaj, od zunanjih impulzov, z namenom doseči nek cilj (Renko 

2009). 

Deci in Ryan (2000) ekstrinzično motivacijo pojasnjujeta kot pojem, ko posameznik opravlja 

določeno dejavnost zaradi instrumentalne vrednosti dejavnosti same. Do take oblike 

motivacije pride, ko so prisotni zunanji dejavniki, kot so nagrada, pohvala, graja, kazen … 

Posameznik je za opravljanje dejavnosti motiviran zato, ker želi doseči pričakovani rezultat, 

ki si ga je zastavil za cilj. Doseganje zastavljenega cilja je pomembnejše od procesa samega. 

Taka oblika motivacije pogosto ni trajna, saj tudi dejavnost preneha, ko izginejo zunanji 

motivatorji.  

Deci in Ryan (2000) sta definirala tri oblike ekstrinzične motivacija, in sicer eksternalno 

regulirano ekstrinzično motivacijo, introjektirano regulirano ekstrinzično motivacijo in 

identificirano regulirano ekstrinzično motivacijo. 

Eksternalna regulirana ekstrinzična motivacija je oblika, ki je najbolj prepoznavna. Pri taki 

obliki ekstrinzične motivacije posameznik opravlja določeno dejavnost ali nalogo, da bi 

pridobil nagrado ali da bi se izognil kazni, ki bi sledila, če naloge ne bi opravil. V takem 

primeru so prisotni tako zunanji kot notranji pritiski. Primer: posameznik se je za študij 

odločil zato, da bo imel kasneje boljšo plačo (Deci in Ryan 2000). 

Pri introjektirani regulirani ekstrinzični motivaciji gre za ponotranjeno sodelovanje z 

dejavnostjo. Čeprav posameznik dejavnosti v celoti ne sprejema, vseeno sodeluje pri 

reguliranju, ker se želi izogniti krivdi in zaradi zvišanega ega. Primer: posameznik se za študij 

odloči zaradi dejstva, da se bo počutil bolj pomemben, ko bo diplomiral (Deci in Ryan 2000). 

Pri identificirano regulirani ekstrinzični motivaciji gre za obliko motivacije, ki je najbolj 

avtonomna. Gre za zavestno vrednotenje ciljev obnašanja na način, da je akcija sprejeta kot 

osebno pomembna. Primer: za študij se posameznik odloči zaradi tega, ker ga bo študij 

usposobil za vstop na trg dela na področju, ki mu je všeč (Deci in Ryan 2000). 
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2.3 Motivacijski dejavniki 

Kot smo že povedali, je motivacija vedenje, ki je usmerjeno k rešitvi problema ali 

neravnovesja. K doseganju tega cilja človeka vodijo motivacijski dejavniki – motivi. Ti 

dejavniki se nanašajo na posameznikove potrebe, interese in želje. Nekateri motivacijski 

dejavniki delujejo kot privlačnost (pretežno intrinzični), drugi pa bolj kot pritisk (pretežno 

ekstrinzični) (Musek in Pečjak 2001, 89). 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na motivacijske dejavnike, ki so pomembnejši z vidika 

zaposlenega v podjetju. Med pretežno intrinzične dejavnike smo uvrstili odnose med 

zaposlenimi, zanimivost dela, izobraževanje in usposabljanje, med pretežno ekstrinzične pa 

plačo, pohvalo in priznanje ter možnost napredovanja. 

2.3.1 Plača 

Plača povezuje strategije in dejavnosti za uresničitev zadanih strategij. S plačnim sistemom 

podjetje opredeli, kako bo svoje zaposlene spodbudilo k želenim ciljem. Če ima podjetje 

dobro opredeljen plačni sistem, potem zaposleni na svoje plače ne gledajo le kot na nekaj 

samoumevnega, nekaj, kar dobijo vsak mesec. Plača v tem primeru odraža posameznikov 

prispevek k dodani vrednosti podjetja. Zaposleni si takega sistema želijo. Želijo si dela, ki jim 

bo omogočalo dober zaslužek in dvignil njihov življenjski standard. Uspešna podjetja vedo, 

da z ustreznim dobrim plačnim sistemom lahko vplivajo na zadovoljstvo svojih zaposlenih, na 

njihovo privrženost podjetju ter posledično na uspešnost svojega poslovanja (Zupan 2001, 

118). 

 

Slika 3: Vpliv plač na uspešnost podjetja 

Vir: Zupan 2001, 118 

Lahko povzamem, da so plače eden najbolj pomembnih virov za življenje. S plačo se 

preživljamo in dvigujemo kakovost svojemu življenju. Lahko rečemo, da so zaposleni od nje 

»odvisni«. Zato se večina zaposlenih strinja s trditvijo, da je priznanje za dobro opravljeno 

delo povišanje plače (Zupan 2001, 119–120). Iz tega povzamemo, da je za uspešnost 

delovanja podjetja pomembno, kako ima podjetje nastavljen sistem plač. Hkrati je to seveda 

Uspešnost podjetja 

Sistem plač 

 

Motivacija Stroški dela Zmožnosti 
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povezano s stroški in zmožnostmi podjetja. Če podjetje na trgu ne dosega visoke dodane 

vrednosti, bo zelo težko zaposlene motiviralo samo s plačami. 

Mihalič (2008, 38) meni, da obstaja velika verjetnost, da bodo delavci zaradi visoke plače 

delo opravljali, nizka verjetnost pa je, da bodo delo opravljali z veseljem. Plača torej lahko 

pomembno pripomore k zadovoljstvu, ampak naj ne bi bila ključ do zadovoljstva. 

Motivacijski učinek ima plača takrat, kadar je v skladu z uspešnostjo posameznika, hkrati pa 

tudi v skladu z učinkovitostjo celotne organizacije. 

Uhan (2000, 32) pri pregledu raziskav in drugih strokovnih del ugotavlja, da je plača 

najpomembnejši motivacijski dejavnik. Pogosta stališča, ki jih odkrije v strokovnih delih, so, 

da plača izdatno motivira le zaposlene z nižjim življenjskim standardom. Ko imajo 

posamezniki pokrite osnovne življenjske potrebe, se motivacijska vrednost plače zmanjšuje.  

2.3.2 Odnos med zaposlenimi 

Podjetje ima lahko najboljši kader, vendar to še ne pomeni, da znajo zaposleni dobro 

sodelovati. Najpomembnejši pogoj za dober tim so zdravi odnosi med vsemi zaposlenimi. 

Dobra ekipa ni nepremagljiva in uspešna zaradi visoko usposobljenih in kakovostnih 

sodelavcev, ampak zaradi medsebojne povezanosti (Ličen 2011, 21). Medsebojni odnosi so 

odvisni od osebnosti posameznikov, stopnje razvitosti demokracije in od delovne in kulturne 

ravni. V podjetju je pomembno ustvarjati odnose sodelovanja (Možina 2002, 23).  

Dobri medsebojni odnosi v podjetju so pogoj za zadovoljstvo, osebno srečo in uspeh 

zaposlenih v podjetju. Zaposleni, ki zaradi različnih razlogov niso zadovoljni s svojimi 

sodelavci in z delovnim mestom, pogosto občutijo osamljenost, osebno stisko, odtujenost, 

nezaželenost. Dobijo občutek, da so manj vredni in nezaželeni, ker niso povezani s skupino. Z 

dobro medsebojno povezanostjo je mogoče dvigniti storilnost celotnega tima.  

Pri medsebojnih odnosih moramo po drugi strani paziti, da odnosi niso preveč prijateljski, saj 

lahko to tudi negativno vpliva na delovni proces. Lahko se zgodi, da se osebne težave 

prenesejo v poslovno okolje in na ta način ovirajo delovni proces.  

Podjetje lahko prispeva k vzpostavljanju in ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov. To lahko 

stori z organizacijo neformalnih druženj zaposlenih (zaključne prireditve, izleti, novoletne 

zabave, rojstno dnevi). Lahko pa uporabi orodje usmerjenih dejavnosti, kot so vzpostavljanje 

timov, strokovne ekskurzije, specifična izobraževanja. Pomaga lahko tudi ustrezno 

usposobljen kadrovski oddelek, ki pri oblikovanju projektnih skupin vključuje osebnostno 

kompatibilne osebe.  
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2.3.3 Zanimivost dela 

Pri oblikovanju dela je zelo pomembno, kako v delo vnesti motivacijske elemente. 

Zaposlenemu naj bi delo nudilo dolgoročno osebno zadovoljstvo in naj bi imelo take prvine, 

ki ga pri opravljanju dela privlačijo. Da delo ne postane dolgočasno in nezanimivo, je 

smiselno, da je raznoliko in polno novih izzivov. Če bodo naloge, ljudje, orodja, s katerimi 

zaposleni delajo, raznoliki, se pri svojem delu ne bodo dolgočasili in bodo v opravljanje tega 

dela vložili svoj trud in znanje (Gubanec 2007, 33). 

Na eni strani so za raznolikost dela odgovorni vodilni kadri v podjetju, ki poskrbijo za dotok 

novih, drugačnih, zanimivejših projektov. Na drugi strani pa lahko tudi zaposleni v svojem 

delu iščejo dodatne izzive, s čimer si popestrijo delovno rutino. To lahko storijo z iskanjem 

novih strank, predlaganjem izboljšav ali vključevanjem v druge projekte. 

Vodje poskrbijo, da bo delo tudi naprej zaposlenim ostalo zanimivo, da bo zaposlenemu 

vsaka nova naloga predstavljala nove cilje in zmožnosti. Vsak nov uspeh prinese osebno 

zadovoljstvo, organizaciji pa večji izkupiček. Seveda pa je treba upoštevati, da niso vsi 

zaposleni nezadovoljni, če delo ni vsakič drugačno. Marsikateri zaposleni je zadovoljen s tem, 

da je delo rutinsko in stabilno, saj se teže sooča s spremembami. 

2.3.4 Pohvale in priznanja 

Čeprav pohvala in priznanje nista povezana z denarjem, sporočata, da vodja ceni delo 

posameznika ali skupine. So učinkovito orodje vodenja, saj z njimi delavca ali skupino 

nagradimo takoj po doseženem uspehu. Mihalič (2010, 15) pravi, da naj se pohvale ne delijo 

brez razloga, saj bi s tem izgubile svoj namen in vrednost. Pravi pa tudi, da naj se z njimi ne 

skopari. Sodelavca se pohvali sorazmerno z uspešno opravljeno nalogo, delom ali ravnanjem. 

Pohvale zaslužnim delavcem naj se delijo ob prisotnosti ostalih delavcev, ker bo njihov 

učinek tako večji.  

Čeprav si ljudje pogosto želijo, da bi jih kdo pohvalil, pa pohvalo težko sprejmejo in jo z 

zadržkom izrečejo drugim. S pohvalo sogovorniku izrazimo priznanje za opravljeno delo. 

Radovanovič (2014) pri pogovoru s psihoterapevti ugotavlja, da je glavna funkcija pohvale v 

priznavanju in potrjevanju kvalitet posameznika. Na ta način se gradi pozitiven medosebni 

odnos. Cilj pohvale je utrditi in krepiti lastnosti, ki so nam na posamezniku všeč. Možina idr. 

(2011) pravijo, da s pohvalo posameznika povzdignemo in da se bo tako še bolj trudil, da nas 

ne bo razočaral. Vsakič, ko v človeku odkrijemo nekaj dobrega, ga je treba pohvaliti. S 

pohvalami se človek začne zavedati, v čem je dober, in na ta način dosežemo, da bo v to 

vlagal še več truda, energije, časa. 
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2.3.5 Izobraževanje in usposabljanje 

Zaposlenim v podjetju običajno veliko pomeni, da imajo možnost izobraževanja in učenja. To 

pomembno vpliva na njihov osebni razvoj. S tem se krepi tudi njihova samozavest. 

Pomembno je tudi, da na ta način zmanjšujemo zaskrbljenost za prihodnost in da zaposleni 

dobijo občutek varnosti v podjetju. Ko podjetje zaposlenemu omogoči izobraževanje in 

usposabljanje, s tem povečuje stopnjo splošnega in strokovnega znanja. Dviguje se tudi 

stopnja osebne rasti in razvoja delovne kariere. Z vključevanjem zaposlenih v procese 

izobraževanja in usposabljanja dobimo kader, ki je sposoben hitro in kakovostno reagirati in 

se prilagoditi spremembam na trgu. Kakovost dela ja na tak način na višji ravni in predstavlja 

dodano vrednost (Gašperšič 2006, 18). 

Usposobljen in strokovno izobražen kader je ključni dejavnik razvoja, uspešnosti in kakovosti 

organizacije. Podjetja vse več pozornosti in sredstev namenjajo izobraževanju in 

usposabljanju, saj jih v to silijo stalen napredek znanosti in trendov v družbi. Kot je razvidno 

iz spodnje preglednice 1, so podjetja v letu 2010 namenila za skoraj sto milijonov evrov več 

denarja za izobraževanje in usposabljanje kot pet let pred tem, narastlo pa je tudi število 

udeležencev v nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju, med katerimi so 

zagotovo tudi udeleženci iz podjetij. O tem trendu so poročali tudi v slovenskih medijih 

(Zorko 2010; Pavlin 2015; Rupar 2015). 

Preglednica 1: Pregled vključenosti v nadaljnje poklicno izobraževanje in 

usposabljanje 

 2005 2010 2015 

Stroški podjetij za izobraževanje (v 1000 EUR) 68558 77473 ni podatka 

Število udeležencev v programih izobraževanja 219869 281961 358982 

Vir: SURS b. l.  

Iz preglednice 2 lahko razberemo, da je podjetje LA v zadnjih treh letih povečevalo vložek v 

izobraževanja. Velik finančni preskok je bil narejen v letu 2017, ko se je podjetje odločilo, da 

v izobraževanje vključi vodstveni kader. Cilj tega izobraževanja je bil, da se vodstvo nauči 

bolje komunicirati z zaposlenimi in vzpostaviti ustrezen odnos s svojimi delavci. 

Preglednica 2: Pregled stroškov izobraževanja za podjetje LA v letih 2015, 2016 in 

2017 

 2015 2016 2017 

Strošek podjetja LA za izobraževanje (v EUR) 5.341 13.055 86.761 

Vir: LA 2016, 2017 in 2018. 

Ko govorimo o izobraževanju, se istočasno srečujemo s pojmom usposabljanje. Usposabljanje 

je sposobnost opravljanja določenega dela oz. je dejavnost posameznika za opravljanje 
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določenega dela. Nobeno strokovno izobraževanje ne pripravi posameznika za določeno 

delovno mesto, ampak je za to potreben skupek znanja, sposobnosti in različnih delovnih 

situacij. Usposabljanje je vmesna pot med izobraževanjem in delom in ga razumemo kot 

dodaten trening sposobnosti, navad in znanj, ki so potrebni za uspešno opravljanje dela. 

Usposabljanje je zaključna stopnja procesa izobraževanja. Je proces, s katerim razvijamo 

sposobnost posameznika, ki jo potrebuje za uspešno opravljanje dela (Možina 2009, 483). 

Izobraževanje pomeni načrtno pridobivanje znanja za obvladovanje načinov za 

zadovoljevanje posameznikovih potreb. Poimenovali bi ga lahko kot pridobivanje znanja, 

znanje pa je tisto, kar posamezniku omogoča reševanje različnih problemov. Sposobnost je 

potencial, ki ga ima človek za razvoj zmožnosti, ki se lahko uresničijo v kombinaciji z 

znanjem.  

Izobraževanje je za zaposlene pomemben motivator za njihovo delo in zadovoljstvo. Višina 

plače je v največji meri odvisna od stopnje izobrazbe, ki jo je dosegel posameznik. Delo 

zaposlenih z višjo stopnjo izobrazbe je običajno fizično manj naporno in bolj zanimivo, lahko 

je tudi bolje ovrednoteno ter nagrajeno (Možina 2009, 473). 

2.3.6 Možnost napredovanja 

Organizacije si prizadevajo imeti na ustreznih delovnim mestih ustrezne kadre. 

Usposobljenost kadrov je treba upoštevati že ob izbiri sodelavca za neko delovno mesto. Šele 

ob opravljanju nalog, za katere je posameznik zadolžen, se izkaže, ali ima še veliko 

neizkoriščenih potencialov in želje po zahtevnejšem delu. S tem, da posameznika 

prerazporedi na drugo delovno mesto, lahko organizacija veliko pridobi, saj izkoristi 

delavčevo angažiranost in potenciale v skladu s svojimi potrebami. Ko zaposleni ve, da ima 

možnost napredovanja v poklicni karieri, to lahko vpliva na njegovo motivacijo, saj ve, da se 

bo lahko povečal njegov ugled, da bo lahko uresničil in dosegel svoje cilje (Gašperšič 2006, 

19). 

V podjetjih, kjer je napredovanje možno le s premestitvijo na drugo delovno mesto, je zaradi 

povezave med napredovanjem in višjo plačo psihološko-vedenjski, motivacijski vidik plače 

zagotovo manj izražen (Uhan 2000, 230). Kadar je v podjetju možnost napredovanja odvisna 

od uspešnosti na delovnem mestu posameznika, bodo zaposleni v delo pripravljeni vložiti več 

napora in truda. 

Napredovanje zaposlenih znotraj podjetju ima prednosti tudi na ravni podjetja, saj se s tem 

omogoči večja delovna gibljivost in mobilnost delavcev, lažje se razporeja delavce in boljša je 

izraba njihovih znanj, organiziranje dela tako, da prinaša boljše doseganje poslovnih 

rezultatov, doseganje boljše kakovosti izdelkov in storitev ter zmanjšanje stroškov poslovanja 

(Uhan 2000, 231). 
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Ima pa napredovanje zaposlenih znotraj podjetja tudi slabosti. Večje vključevanje zaposlenih 

v izobraževanje in usposabljanje ne pomeni le večjega materialnega stroška, ampak zaradi 

urejanja postopkov in dokumentacije tudi povečan obseg dela podpornih služb v podjetju, kar 

poveča stroške dela. Prepogosta napredovanja lahko pravzaprav negativno vplivajo na 

zaposlene, saj se nanje navadijo in jih jemljejo kot samoumevna (Uhan 2000, 231). 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA LAMA AVTOMATIZACIJA, D. O. O. 

Lama Avtomatizacija, d. o. o., je hčerinska družba družbe Titus, d. o. o. Ustanovljena je bila v 

začetku leta 2007, s poslovanjem pa je pričela 1. oktobra 2007. LA tvorijo štirje profitni 

centri. Dva sta nastala iz nekdanjih strateških poslovnih enot matične družbe Lama, d. d., tj. 

SPE Orodjarna in SPE Avtomatizacija. V letu 2011 in 2015 sta bila v podjetju LA 

ustanovljena še dva profitna centra, in sicer oddelek PDC – precizno tlačno litje (angl. 

Precision Diecasting) in oddelek TDT – proizvodnja preciznih livarskih strojev (angl. Titus 

Diecasting Technologie). Danes je v podjetju zaposleni 95 delavcev (Ujčič, Brenčič in Jakin 

2018). 

Proizvodni program PC Avtomatizacija obsega izdelavo linijskih montažnih strojev z 

asinhronim transportnim sistemom, montažne stroje z aplikacijo robotov, sisteme za kontrolo 

pretoka in tesnosti v procesu montaže ter sisteme za merjenje električnih veličin v procesu 

montaže (ibid.). 

Proizvodni program PC Orodjarne obsega izdelavo orodja za preoblikovanje pločevine – 

progresivna orodja in transfer orodja, orodja za litje barvnih kovin in orodja za predelavo 

plastičnih mas (ibid.). 

Proizvodni program PC PDC obsega precizno litje malih kosov s štirislajderskimi ali več 

orodji manjših serij, prilagojenih posebnim tehničnim in drugim proizvodnim (čas, količine, 

dostavni pogoji ...) zahtevam za znanega kupca ali segment trga (ibid.). 

Proizvodni program PC TDT obsega proizvodnjo preciznih livarskih strojev (ibid.). 
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4 OPIS PRIPRAVE IN POTEKA RAZISKAVE 

V pričujočem poglavju predstavljamo metodološki pristop in potek raziskave. Glede na 

izbrano tematiko in opredeljen raziskovalni problem smo se odločili za kvantitativni pristop, 

izbrali smo metodo ankete. Za to metodo smo se odločili, ker smo želeli ugotoviti, ali je pri 

zaposlenih bolj prisotna intrinzična motivacija ali ekstrinzična motivacija. Zanimalo nas je 

tudi, ali se ta razlikuje po oddelkih in izobrazbi.  

4.1 Merski inštrument 

Odločili smo se, da bomo za našo raziskavo samostojno pripraviti vprašalnik. Pri vprašalniku, 

ki smo ga sestavili, smo se osredotočali predvsem na elemente, ki so povezani z intrinzično in 

ekstrinzično motivacijo na delovnem mestu. Pri oblikovanju smo upoštevali tudi kognitivne 

sposobnosti anketirancev glede na njihove razlike v starosti in izobrazbi.  

Vprašalnik je sestavljen iz 20 vprašanj, ki so razdeljena v štiri sklope. Vsa vprašanja so 

zaprtega tipa. V prvem sklopu so anketiranci označili oddelek zaposlitve, v drugem sklopu so 

bile trditve povezane z intrinzično motivacijo. Sklop je obsegal devet trditev. V tretjem 

sklopu je bilo sedem trditev povezanih z ekstrinzično motivacijo. V drugem in tretjem sklopu 

so anketiranci odgovarjali tako, da so na petstopenjski Likertovi lestvici označili stopnjo 

soglasja s ponujeno trditvijo. Zadnji sklop je obsegal dve demografski vprašanji. Prvo se je 

nanašalo na doseženo stopnjo izobrazbe, drugo pa na doseženo delovno dobo v podjetju. V 

glavo vprašalnika smo zapisala kratek nagovor s pojasnitvijo namena raziskave in s 

povabilom k prostovoljnemu in anonimnemu sodelovanju. Vprašalnik prilagamo v prilogi 1. 

4.2 Potek anketiranja 

Vprašalnik, ki smo ga pripravili, smo dala v pregled direktorju. Odobril ga je in skupaj smo 

določili termin za razdelitev vprašalnikov sodelavcem. Anketni vprašalnik so izpolnili v 

delovnem času. Skupno je bilo razdeljenih 90 vprašalnikov. Vsem zaposlenim je bil 

vprašalnik predstavljen in zagotovljena jim je bila anonimnost sodelovanja. Razdeljen jim je 

bil 13. marca 2018. Rok za oddajo vprašalnika je bil 16. marec 2018. Na vsakem oddelku je 

bila škatla, v katero so oddali izpolnjene vprašalnike. V dogovorjenem roku so se na 

anketiranje odzvali skoraj vsi zaposleni. Ker smo bili zadovoljni z odzivom, za nekaj 

preostalih zaposlenih, ki vprašalnikov niso oddali, roka nismo podaljševali ali jih opominjala, 

naj jih oddajo. 

Anketirali smo celotno populacijo. Odgovore smo analizirali z metodami osnovne statistične 

analize in z rezultati preverili zastavljene hipoteze. Ker smo zajeli populacijo skoraj v celoti, 

dobro pripravili vprašalnik ter uporabili ustrezne metode analize, smo lahko pričakovali, da 

bodo rezultati veljavni. Pridobljene rezultate smo vodstvu podjetja tudi predstavili.  
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4.3 Odzivnost 

V podjetju LA je skupaj zaposlenih 95 delavcev. Ker je bilo pet delavcev na dopustu ali 

odsotnih zaradi bolezni, smo v času anketiranja lahko razdelili le 90 vprašalnikov. Ob 

zaključku anketiranja smo zbrali 86 izpolnjenih vprašalnikov. Odzivnost smo izračunala tako, 

da smo preverili razmerje med izpolnjenimi vprašalniki in vsemi zaposlenimi. Odzivnost je 

bila 90,5 %, kar je zelo dober rezultat.  
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5 REZULTATI RAZISKAVE 

V tem poglavju predstavljamo rezultate raziskave. Najprej predstavljamo opis vzorca, sledi pa 

obravnava rezultatov glede na cilje diplomske naloge. Ob koncu poglavja podajamo povzetek 

raziskave.  

Analize smo opravljali s pomočjo programa MS Excel. Vprašalnik smo kodirali tako, da smo 

vsakemu vprašanju priredili ime spremenljivke in odgovoru določili številsko vrednost. Vsak 

vprašalnik smo oštevilčili, nato pa odgovore vnesli v bazo. Pri analizah smo si pomagali z 

osnovnimi statističnimi funkcijami v programu.  

5.1 Opis vzorca  

Čeprav smo anketirali celotno populacijo in je bila odzivnost zelo visoka (90,5 %), nismo 

dosegli vseh zaposlenih, zato predstavljamo lastnosti vzorca. S primerjavo lastnosti vzorca in 

celotne populacije bomo ocenili reprezentativnost vzorca. 

Preglednica 3: Pregled respondentov po oddelkih 

Oddelek 

Anketa Podjetje LA 

Število 

zaposlenih 

Delež zaposlenih 

(v %) 

Število 

zaposlenih 

Delež zaposlenih 

(v %) 

Splošni sektor 13 15 19 20 

Konstrukcija 19 22 20 21 

Prodaja 3 3 4 4 

Proizvodnja 51 59 52 55 

Skupna vsota 86 100 95 100 

 

Pri primerjavi vzorca s populacijo vidimo, da je največja razlika pri oddelku prodaja, kjer 

manjka en zaposleni, vendar zaradi majhnosti oddelka to pomeni kar četrtino ekipe. V drugih 

oddelkih odsotnost posameznih zaposlenih od anketiranja ne pomeni bistvene razlike. Če 

primerjamo celotno strukturo vzorca po oddelkih s populacijo, pa lahko rečemo, da je 

doseženi vzorec populaciji dovolj podoben, da ga upoštevamo kot reprezentativnega.  

Preverili smo tudi strukturo vzorca po delovni dobi, ki jo predstavljamo na sliki 4. Približno 

enak delež zaposlenih je v podjetju nad 2 do 10 let in nad 30 let. Velik delež dolgotrajno 

zaposlenih kaže na to, da so razmere v podjetju dokaj stabilne in so zaposleni zadovoljni z 

zaposlitvijo. Skupaj več kot polovica zaposlenih dela v LA nad deset let. Sledi skupina 

zaposlenih z najkrajšim stažem v podjetju, do dve leti, ki jih je dobra petina. Ta skupina je 

predvsem posledica dodatnega zaposlovanja v zadnjem času po ponovnem zagonu 

gospodarstva, ko se je okrepilo tudi poslovanje podjetja LA.  
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Slika 4: Struktura anketirancev po delovni dobi 

Za podrobnejši pregled smo izračunali tudi strukture delovne dobe po izobrazbi (preglednica 

4).  

Preglednica 4: Struktura delovne dobe po izobrazbi (v %) 

Izobrazba 

Delovna doba v podjetju (v letih) 

do 2 nad 2–10 nad 10–20 nad 20–30 nad 30 Skupna vsota 

Srednja šola 74  58  50  60  70  64  

Visoka šola 0  13  10  30  17  13  

Fakulteta 26  25  40  0  13  21  

Magisterij, doktorat 0  4  0  10  0  2  

Skupna vsota 100  100  100  100  100  100  

 

Iz preglednice je razvidno, da ima največji delež zaposlenih zaključeno srednješolsko 

izobrazbo, takih je skoraj dve tretjini. Kar 74 % jih je med zaposlenimi z najkrajšo delovno 

dobo do dve leti zaposlitve v podjetju. To je predvsem kader, ki je nastopil delo takoj po 

končanem srednješolskem izobraževanju. V kategoriji z nad 30 leti v podjetju pa je 70 % 

delavcev s končano srednjo šolo, ki so v podjetje prišli še pred odkupom tujega lastnika. Ti 

zaposleni so jedro delovne skupine, saj izvajajo pretežno operativne naloge – delo pri strojih 

za proizvodnjo izdelkov. V omenjenih kategorijah nihče od zaposlenih nima končanega 

magisterija ali doktorata. Visoko izobraženi zaposleni prevladujejo v vmesnih kategorijah 

zaposlitvene dobe, kjer jih je skupaj med 40 in 50 %. V kategoriji, kjer zaposleni dosegajo 

nad 2 do 10 let delovne dobe, in v kategoriji, kjer zaposleni dosegajo nad 10 do 20 let delovne 

dobe, pa je kar nekaj zaposlenih, ki imajo končano visoko šolo, fakulteto ali magisterij. To je 

kader, ki v podjetju izvaja razvojne naloge, pa tudi v splošnem sektorju (podporne službe: 
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vodstvo, kadrovska, finance, trženje) imajo zaposleni zaradi posebnosti delovnih mest višjo 

izobrazbo. 

5.2 Analize odgovorov 

Pri analizi odgovorov so bili glavno vodilo zastavljeni cilji naloge, ki so ugotoviti, ali 

zaposlene bolj motivirajo intrinzični ali ektrinzični motivacijski dejavniki, ugotoviti, v 

kolikšni meri so posamezni motivacijski dejavniki pomembni zaposlenim v posameznih 

oddelkih, in raziskati, ali zahtevnejši projekt (ko imajo stranke pri naročilu orodja, stroja ali 

linije dodatne zahteve, katerih zaposleni še niso delali) pomeni večjo motiviranost zaposlenih. 

Predpostavili smo, da zaposlene v prodaji in konstrukciji bolj motivirajo notranji dejavniki, 

zaposlene v proizvodnji pa bolj zunanji. Za vsa vprašanja velja, da smo odgovore na Likertovi 

lestvici kodirali v številke od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 2 pomeni 

»ne strinjam se«, 3 pomeni »niti se strinjam niti se ne strinjam«, 4 pomeni »strinjam se« in 5 

pomeni »v celoti se strinjam«. 

5.2.1 Prevladujoči motivacijski dejavniki 

Zanimalo nas je, ali med zaposlenimi prevladujejo intrinzični ali ekstrinzični motivatorji. Za 

ta namen smo preverili odgovore na drugi in tretji sklop vprašanj v vprašalniku. Najprej smo 

pripravili pregled povprečij odgovorov po posameznih trditvah; prikazujemo jih v preglednici 

5 (Pregled povprečij notranjih motivatorjev). 

Preglednica 5: Pregled povprečij notranjih motivatorjev 

Trditev 

Parameter 

Povprečje 

Standardni 

odklon 

Število 

odgovorov 

Stremim k temu, da svoje delo opravim kakovostno. 4,79 0,44 86 

Pomembno mi je, da delo opravljam z veseljem. 4,66 0,54 86 

Zame je pomembno, da je moje delo zanimivo. 4,55 0,57 86 

Neprijetno mi je, če zamujam pri opravljanju delovnih 

nalog. 

4,42 0,77 86 

Pomembno mi je da, se pri delu srečujem z novimi 

izzivi. 

4,36 0,68 86 

Občutek imam, da s svojim delom opravljam nekaj 

koristnega. 

4,33 0,71 86 

Želim se dodatno izobraževati/usposabljati, da bi bolj 

kakovostno opravljal svoje delo. 

4,31 0,83 85 

S sodelavci dobro sodelujem pri opravljanju delovnih 

nalog. 

4,19 0,67 84 

Ponosen/a sem na svojo zaposlitev. 4,08 0,80 86 
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V preglednici 5 je prikazano povprečje odgovorov za vsako trditev. Vse trditve iz tega skopa 

vprašanj predstavljajo intrinzične motivatorje. Ugotovimo lahko, da se povprečje odgovorov 

na trditev giblje od 4,08 do 4,79. To pomeni, da je večina trditev bila označena z oceno 4, kar 

pomeni »strinjam se«, in z oceno 5, kar pomeni »v celoti se strinjam«. Med postavljenimi 

trditvami je v povprečju najvišjo oceno (4,79) dobila trditev »Stremim k temu, da svoje delo 

opravim kakovostno«. To je zelo pomembno, saj pomeni, da so zaposleni dovolj motivirani, 

da delo opravijo kakovostno in se jim glede kakovosti opravljenega dela lahko zaupa. Visoko 

povprečno oceno (4,66) je dobila tudi trditev »Pomembno mi je, da delo opravljam z 

veseljem«. Zaposlenim zadovoljstvo pri delu veliko pomeni. Sledi trditev »Zame je 

pomembno, da je moje delo zanimivo« s povprečno oceno 4,55. Trditev »Neprijetno mi je, če 

zamujam pri opravljanju delovnih nalog« z oceno 4,42 je dokaz, da se delavci zavzemajo, da 

delo opravijo pravočasno in da si ne želijo zamud pri opravljanju svojega dela. S trditvijo 

»Pomembno mi je da, se pri delu srečujem z novimi izzivi« z oceno 4,36 zaposleni sporočajo, 

da jih novi izzivi motivirajo, jih ne ovirajo, kar je dobro glede na razvojno naravnanost 

podjetja LA. Pri trditvi »Občutek imam, da s svojim delom opravljam nekaj koristnega« z 

oceno 4,33 zaposleni dokazujejo pripadnost podjetju, saj z delom, ki so ga opravili, dobijo 

občutek, da so pripomogli k boljšemu poslovanju podjetja in tudi da ima njihovo delo smisel. 

To prispeva tudi k večjemu zadovoljstvu z delom. Z oceno 4,31 pri trditvi »Želim se dodatno 

izobraževati/usposabljati, da bi bolj kakovostno opravljal svoje delo« ravno tako dokazujejo, 

da se izobraževanja veselijo in da si ga želijo z namenom povečanja učinkovitosti na 

delovnem mestu. Ocena 4.19 pri trditvi »S sodelavci dobro sodelujem pri opravljanju 

delovnih nalog« pomeni, da je kolektiv med seboj dobro povezan in da dobo sodeluje. Čeprav 

je trditev »Ponosen/a sem na svojo zaposlitev« dobila najnižjo oceno 4,08, ne pomeni, da niso 

ponosni na svojo zaposlitev. Ravno nasprotno. V povprečju se večina strinja, da so na svojo 

zaposlitev v podjetju LA ponosni. 

Preverili smo tudi pomembnost ekstrinzičnih motivatorjev, ki jih prikazujemo v preglednici 6 

(Pregled povprečij ekstrinzičnih motivatorjev). 

V preglednici 6 smo prikazali povprečje odgovorov za vsako trditev. Vse trditve iz tega skopa 

vprašanj predstavljajo ekstrinzične motivatorje. Ugotovimo lahko, da se povprečje odgovorov 

na trditve giblje od 3,71 do 4,57 na petstopenjski lestvici. Trditev, ki je dosegla najvišjo oceno 

povprečja 4,75, je »Pomembno mi je, da sem za svoje delo dobro plačan/a«. Pri ekstrinzičnih 

motivatorjih je najvišjo oceno dobila trditev, kjer se omenja plača. Med vsemi ponujenimi 

ekstrinzičnimi motivatorji je še vedno plačilo za delo za zaposlenega najbolj pomembno. To 

pravzaprav ni presenetljivo, saj je plača osnovna »nagrada« oz. kompenzacija za čas, vložen v 

zaposlitev.  
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Preglednica 6: Pregled povprečij ekstrinzičnih motivatorjev 

Trditev 

Parameter 

Povprečje 

Standardni 

odklon 

Število 

odgovorov 

Pomembno mi je, da sem za svoje delo dobro plačan/a. 4,57 0,71 86 

Delo na zahtevnejših projektih (novo orodje, nova 

linija) me dodatno spodbuja. 

4,20 0,84 86 

Želim si, da me nadrejeni pohvalijo za dobro 

opravljeno delo. 

4,09 0,81 86 

Svoje delo bolj kakovostno opravim, če sem za to 

dodatno nagrajen/a. 

3,90 1,18 86 

Trudim se, da svoje delo opravim bolje kot sodelavci. 3,84 1,00 86 

Zaradi varnosti zaposlitve je moje zadovoljstvo z 

zaposlitvijo večje. 

3,80 0,94 86 

Možnost napredovanja do višjega položaja bi me 

spodbudila k intenzivnejšemu delu. 

3,71 1,06 86 

 

S trditvijo »Delo na zahtevnejših projektih (novo orodje, nova linija) me dodatno spodbuja«, 

ki ima oceno 4,20, zaposleni dokazujejo, da so dokaj motivirani, ko dobijo zahtevnejše delo 

ali večji izziv. To je pozitivno z vidika podjetja, ki je razvojno naravnano. Trditev »Želim si, 

da me nadrejeni pohvalijo za dobro opravljeno delo« je ocenjeno s 4,09, kar dokazuje, da 

zaposlenim tudi pohvala še vedno veliko pomeni. Iz rezultatov je razvidno, da zaposlenim 

pohvala pomeni več kot dodatna nagrada, saj je trditev »Svoje delo bolj kakovostno opravim, 

če sem za to dodatno nagrajen/a« dobila oceno 3,90, ki pa je nižja od prejšnje trditve o 

pohvali. Trditev »Trudim se, da svoje delo opravim bolje kot sodelavci« z oceno 3,84 

dokazuje, da med zaposlenimi ni večjega rivalstva in tekmovalnosti. Vsak želi svoje delo 

opraviti kakovostno zaradi svojega zadovoljstva, kar lahko povzamemo iz analize intrinzičnih 

motivatorjev. Trditev »Zaradi varnosti zaposlitve je moje zadovoljstvo z zaposlitvijo večje« je 

dobila povprečno oceno 3,80, kar pomeni, da je varnost zaposlitve za delavce pomembna. 

Oceno 3,71 je dobila trditev »Možnost napredovanja do višjega položaja bi me spodbudila k 

intenzivnejšemu delu«. Zaposleni napredovanja ne sprejemajo kot enega pomembnejših 

ekstrinzičnih motivatorjev, prav tako jim to ni najbolj pomemben pogoj za angažiranost pri 

delu. Če upoštevamo tudi ocene intrinzičnih motivatorjev, lahko rečemo, da so razmere v 

podjetju in plačilo dovolj dobri, da so zaposleni v povprečju zadovoljni s svojim položajem in 

jim napredovanje ni najpomembnejše. 

Čeprav iz zgornjih analiz lahko predpostavljamo, da so pomembnejši intrinzični motivatorji, 

pa ne moremo pavšalno podati ugotovitev. Zato smo s t-testom preverili dejanske razlike v 

odgovorih. Podatke za t-test smo pripravili tako, da smo izračunali novo spremenljivko, ki 

ponazarja povprečno pomembnost za posamezen sklop. Za vsakega anketiranca smo sešteli 

vse odgovore za posamezen sklop in rezultat delili s številom vseh odgovorov v sklopu. Za 
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sklop intrinzičnih motivatorjev smo dobili spremenljivko »intrinzični« in za sklop 

ekstrinzičnih dejavnikov spremenljivko »ekstrinzični«. S tema spremenljivkama smo opravili 

t-test za odvisne vzorce. Rezultate prikazujemo v preglednici 7. 

Preglednica 7: Rezultati t-testa za primerjavo notranjih in zunanjih motivatorjev 

 

Intrinzični Ekstrinzični 

Povprečje 4,410668 4,01495 

Varianca 0,159778 0,318861 

Število enot 86 86 

Pearsonova korelacija 0,323151  

Predpostavljena razlika 0  

Stopinje prostosti 85  

t Stat 6,361645  

p(T≤t) dvostranski test 9,64E-09  

t Kritični  1,988268  

 

Vidimo, da je povprečje intrinzičnih motivatorjih večje od povprečja ekstrinzičnih 

motivatorjev, pri prvih pa je tudi varianca manjša, kar pomeni, da so si bili odgovori nekoliko 

bolj podobni kot pri ekstrinzičnih motivatorjih. Ker nas je zanimalo, ali so eni bolj pomembni 

od drugih, preverjamo dvostranski test. Izračunana t-statistika je večja od kritične vrednosti, 

prav tako je stopnja značilnosti dovolj nizka (p < 0,05), zato lahko trdimo, da med obema 

skupinama motivatorjev dejansko obstajajo razlike. Naši rezultati kažejo, da so intrinzični 

motivatorji v povprečju bolj pomembni od ekstrinzičnih, oboji pa so za zaposlene v LA 

pomembni. 

Podali smo predpostavko, da zaposlene v prodaji in konstrukciji bolj motivirajo intrinzični 

motivatorji, zaposlene v proizvodnji pa bolj ekstrinzični motivatorji. Do te predpostavke smo 

prišli, ker smo opazili, da si vsak prodajalec želi najti čim več dobrih kupcev in si s tem 

pripisati uspeh za dobro delovanje podjetja. Konstruktorjem je cilj, da za vsako novo orodje 

ali linijo uvedejo kakšno novost, izboljšavo, s čimer je podjetje lahko v prednosti pred 

najtesnejšimi konkurenti. V proizvodnji delavci izvajajo dela po skicah in načrtih, ki so jih 

opravili konstruktorji, in večjega vpliva na kakršne koli izboljšave nimajo. Kljub temu, da na 

izboljšave nimajo večjega vpliva, morajo svoje delo opraviti natančno in točno po sliki 

konstruktorja ter morajo biti pri svojem delu odgovorni. Ker nimajo vpliva na inovacije, naj bi 

jih najbolj motivirala plača. Najprej smo preverili povprečja posameznih motivatorjev po 

oddelkih, nato pa z analizo variance preverili, ali so med oddelki razlike. Rezultate smo 

predstavili v preglednici 8. 
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Preglednica 8: Pregled vrednosti intrinzičnih in ekstrinzičnih motivatorjev v 

proizvodnji ter prodaji in konstrukciji 

Oddelek 

Motivacijski dejavniki 

Intrinzični Ekstrinzični 

Povprečje Std. odklon Povprečje Std. odklon 

Prodaja in konstrukcija 4,34 0,46 3,85 0,55 

Proizvodnja 4,39 0,39 4,10 0,53 

 

Iz preglednice 8 lahko ugotovimo, da so za oddelek prodaje in konstrukcije kot tudi za 

oddelek proizvodnje pomembnejši intrinzični motivatorji, saj imajo višjo povprečno oceno, 

hkrati pa tudi nižji standardni odklon. Razlike smo preverili še s t-testom, ki smo ga izvedli 

dvakrat, saj smo preverili obstoj razlik med intrinzičnimi in ekstrinzičnimi dejavniki znotraj 

oddelkov »prodaja in konstrukcija« ter znotraj oddelka »proizvodnja«. Rezultati obeh testov 

so prikazani v preglednici 9. 

Preglednica 9: Primerjava razlik v motivatorjih med proizvodnjo ter prodajo in 

konstrukcijo 

Parameter  

Oddelek 

Prodaja in konstrukcija Proizvodnja 

Intrinzični Ekstrinzični Intrinzični Ekstrinzični 

Povprečje 4,342713 3,850649 4,3878 4,103641 

Varianca 0,209041 0,298304 0,14932 0,276799 

Število enot 22 22 51 51 

Pearsonova korelacija 0,32024 

 

0,315214  

Predpostavljena razlika 0 

 

0  

stopinje prostosti 21 

 

50  

t Stat 3,915736 

 

3,717682  

p(T<=t) enostranski test 0,000397 

 

0,000254  

t Kritični  1,720743 

 

1,675905  

 

Ugotavljamo, da so v obeh skupinah razlike značilne, saj je p-vrednost manjša kot 0,05. V 

vseh obravnavanih oddelkih je prevladujoči tip motivacije intrinzični, kar je v nasprotju z 

našo predpostavko, da so v oddelku proizvodnje bolj pomembni ekstrinzični dejavniki od 

intrinzičnih. Lahko sicer vidimo, da so razlike med obema vrstama motivatorjev nekoliko 

manjše v oddelku proizvodnje kot v drugih dveh oddelkih, vendar teh razlik nismo statistično 

preverjali. V obeh analiziranih skupinah zaposlenih so intrinzični dejavniki v povprečju enako 

pomembni in, kot v celotnem podjetju, zelo pomembni. Vidimo pa lahko, da so v oddelkih 

prodaje in konstrukcije ekstrinzični dejavniki nekoliko manj pomembni kot v oddelku 

proizvodnje. 
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5.2.2 Pomembnost motivatorjev po oddelkih 

V prejšnjem poglavju smo ugotovili, da so na splošno zaposlenim bolj pomembni intrinzični 

motivatorji. Zanimalo pa nas je tudi, v kolikšni meri so posamezni intrinzični motivatorji in 

posamezni ekstrinzični motivatorji pomembni zaposlenim v posameznih oddelkih. Za 

razumevanje in lažje branje grafov bomo trditve označili s črko in številko. V preglednici 10 

smo podali opis vprašanj. Analizo bomo predstavila ločeno – najprej za intrinzične dejavnike, 

nato pa še za ekstrinzične dejavnike.  

Preglednica 10: Pregled oznak trditev 

In
tr

in
zi

čn
i 

V1 – Zame je pomembno, da je moje delo zanimivo. 

V2 – Pomembno mi je da, se pri delu srečujem z novimi izzivi. 

V3 – Občutek imam, da s svojim delom opravljam nekaj koristnega. 

V4 – Pomembno mi je, da delo opravljam z veseljem. 

V5 – Želim se dodatno izobraževati/usposabljati, da bi bolj kakovostno opravljal svoje 

delo. 

V6 – S sodelavci dobro sodelujem pri opravljanju delovnih nalog. 

V7 – Stremim k temu, da svoje delo opravim kakovostno. 

V8 – Ponosen/a sem na svojo zaposlitev. 

V9 – Neprijetno mi je, če zamujam pri opravljanju delovnih nalog 

E
k
st

ri
n
zi

čn
i 

V10 – Pomembno mi je, da sem za svoje delo dobro plačan/a. 

V11 – Svoje delo bolj kakovostno opravim, če sem za to dodatno nagrajen/a. 

V12 – želim si, da me nadrejeni pohvalijo za dobro opravljeno delo. 

V13 – Trudim se, da svoje delo opravim bolje kot sodelavci. 

V14 – Zaradi varnosti zaposlitve je moje zadovoljstvo z zaposlitvijo večje. 

V15 – Možnost napredovanja do višjega položaja bi me spodbudila k intenzivnejšemu 

delu. 

V16 – Delo na zahtevnejših projektih (novo orodje, nova linija) me dodatno spodbuja. 

 

Intrinzični motivatorji 

Eden od ciljev diplomske naloge je bil ugotoviti, kateri intrinzični in kateri ekstrinzični 

motivatorji najbolj motivirajo zaposlene v posameznih oddelkih. Najprej bomo predstavili 

podatke, ki smo jih dobili za oddelek splošni sektor. Iz grafa (slika 5) lahko vidimo, da so 

povprečne ocene vseh intrinzičnih motivatorjev zelo visoke. V splošnem lahko povemo, da so 

zaposleni v splošnem sektorju zadovoljni in dobro motivirani. Z najvišjim povprečjem so bile 

označene trditve, da je pomembno, da delo opravljajo z veseljem, da stremijo h kakovostno 

opravljenemu delu in da jim je neprijetno, če pri delu zamujajo. Sklepamo lahko, da svoje 

delo opravljajo z veseljem, kakovostno in v dogovorjenih rokih.  
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Slika 5: Pomembnost intrinzičnih motivatorjev v splošnem sektorju 

V oddelku konstrukcija so z najvišjo oceno označili trditev, da stremijo k temu, da svoje delo 

opravijo kakovostno (slika 6). V tem oddelku je to še posebej pomembno. Če delo pri 

konstruktorjih ni natančno in kakovostno opravljeno, se to nadaljuje v proizvodnji, kjer 

izvajajo delo po načrtu konstruktorja. Tako lahko pride do kupca izdelek z napako, kupec je 

lahko nezadovoljen in posledično prihaja do reklamacij in dodatnih stroškov. Zato se morajo 

konstruktorji res zelo zavzeti, da svoje delo opravijo kakovostno. Druga najbolje ocenjena 

trditev pa je bila, da delo opravljajo z veseljem.  

 

Slika 6: Pomembnost intrinzičnih motivatorjev v konstrukciji 

V oddelku prodaja sta dve trditvi dobili največjo povprečno oceno 5 (slika 7). To je trditev, 

da jim je pomembno, da je delo zanimivo, in trditev, da jim je neprijetno, če zamujajo pri 

opravljanju delovnih nalog. Pri prodajalcih je to, da jim je delo zanimivo, zelo pomembno, saj 

se tako z veseljem angažirajo pri iskanju novih kupcev. Od njihovega dela je odvisno 
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poslovanje podjetja. Iz slike 7 lahko vidimo, da so v oddelku prodaje vsi dejavniki intrinzične 

motivacije dobili visoko povprečno vrednost. Seveda moramo pri tem upoštevati tudi 

majhnost skupine, v kateri so odgovarjali trije anketiranci. 

 

Slika 7: Pomembnost intrinzičnih motivatorjev v prodaji 

Iz prikaza na sliki 8 lahko razberemo, da je v proizvodnji trditev »stremim k temu, da svoje 

delo opravim kakovostno« dobila največjo povprečno oceno. Moramo priznati, da je ta 

odgovor za ta oddelek zelo pomemben in da je podjetje lahko zadovoljno s tako visoko oceno. 

Na koncu je končni izdelek najbolj odvisen od končnega izdelovalca, to je od delavca v 

proizvodnji. Če stremi k temu, da delo opravi kakovostno, lahko sklepamo, da bo podjetje 

uspešno poslovalo. 

 

Slika 8: Pomembnost intrinzičnih motivatorjev v proizvodnji 
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Ekstrinzični motivatorji 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate, ki smo jih dobili za ekstrinzične motivatorje. Za 

vsak oddelek posebej bomo pogledali, kateri ekstrinzični motivatorji so bili najbolje ocenjeni 

in kateri najbolj motivirajo zaposlene. V oddelku splošni sektor je najvišjo oceno dobila 

trditev, ki se navezuje na plačilo za delo (slika 9). Sledi ji trditev o želeni pohvali za dobro 

opravljeno delo. Najnižjo oceno je dobila trditev »svoje delo bolj kakovostno opravim, če sem 

za to dodatno nagrajen/a«. Iz tega lahko sklepamo, da se zaposleni trudijo svoje delo opraviti 

kakovostno, četudi niso dodatno nagrajeni. Jim pa dodatna pohvala nekaj pomeni, kar smo 

lahko videli iz rezultata trditve V12.  

 

Slika 9: Pomembnost ekstrinzičnih motivatorjev v splošnem sektorju 

Iz slike 10 lahko razberemo, da je tudi v oddelku konstrukcija najvišjo povprečno oceno 

dobila trditev, ki se navezuje na plačilo za delo. Povprečna ocena je 4,6 in je višja kot v 

oddelku splošni sektor. Ostale trditev so si po povprečni oceni dokaj blizu in nobena ne 

izstopa. Najnižjo povprečno oceno je dobila trditev »možnost napredovanja do višjega 

položaja bi me spodbudila k intenzivnejšemu delu«. Sklepamo lahko, da so konstruktorji 

zadovoljni s svojim delovnim mestom in jim napredovanje ne predstavlja večje motivacije.  
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Slika 10: Pomembnost ekstrinzičnih motivatorjev v konstrukciji 

V oddelku prodaja najvišje ocene ni dobila trditev, povezana s plačilom, kot je bilo to v 

oddelkih splošni sektor in konstrukcija, ampak trditvi, povezani s pohvalo in zahtevnejšimi 

projekti (slika 11). Glavna naloga prodajalcev je najti nove kupce. Pri doseganju tega cilja 

morajo biti zelo motivirani in angažirani. Določeni kupci so težko dostopni in ravno taki jim 

predstavljajo motivacijo za delo. Če pa to dosežejo, jim pohvala vodstva veliko pomeni, po 

rezultatih sodeč celo več kot finančna nagrada. Najnižjo oceno sta dobili trditvi, povezani z 

varnostjo zaposlitve in možnostjo napredovanja. Torej si prodajalci bolj kot napredovanje 

želijo pridobiti nove kupce, kar je za oddelek prodaje zelo pozitivno in za podjetje dobro. 

 

Slika 11: Pomembnost ekstrinzičnih motivatorjev v prodaji 

Če pogledamo in analiziramo podatke za oddelek proizvodnje (slika 12), lahko vidimo, kateri 

ekstrinzični motivator je za njih najpomembnejši. Gre za plačo. Zelo pomembno jim je, da so 

za svoje delo dobro plačani. Povprečna ocena je tako visoka kot v oddelku konstruktorjev. 
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Trditev »delo na zahtevnejših projektrih me dodatno motivira« je dobila povprečno oceno 4,3, 

kar pomeni, da se s trditvijo strinjajo in da je tudi to pomemben ekstrinzični motivator. Z 

najnižjo oceno so bile označe trditve, vezane na tekmovalnost med sodelavci, varnost 

zaposlitve in možnost napredovanja.  

 

Slika 12: Pomembnost ekstrinzičnih motivatorjev v proizvodnji 

5.2.3 Motivacijski vpliv zahtevnejših projektov 

Eden od ciljev diplomske naloge je bil ugotoviti, ali zahtevnejši projekt (ko imajo stranke pri 

naročilu orodja, stroja ali linije dodatne zahteve, ki jih zaposleni še niso delali) pomeni večjo 

motiviranost zaposlenih. Iz dobljenih odgovorov smo izračunali povprečje, ki je 4,20 

(standardni odklon 0,84) na petstopenjski lestvici, kar pomeni, da so zaposleni v povprečju 

dokaj motivirani z zahtevnejšimi projekti. Vendar smo želeli podrobneje raziskati ta vidik, 

zato smo pripravili kontingenčno tabelo za pregled strukture oddelkov po odgovorih.  

Preglednica 11: Struktura oddelkov po motiviranosti za zahtevne projekte (v %) 

Stopnja strinjanja 

Oddelek 

Vsi 

oddelki 

Splošni 

sektor 

Konstruk-

cija Prodaja 

Proizvo-

dnja 

Sploh se ne strinjam 0 5 0 0 1 

Ne strinjam se 0 5 0 4 3 

Niti se strinjam niti se ne strinjam 23 11 0 6 9 

Strinjam se 46 47 33 47 47 

V celoti se strinjam 31 32 67 43 40 

Skupna vsota 100 100 100 100 100 
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Na podlagi podatkov iz preglednice 11 lahko natančneje interpretiramo rezultate glede 

motiviranosti zaposlenih z zahtevnejšim projektom. Najprej bomo analizirali odgovore za 

vsak oddelek posebej. V splošnem sektorju je skoraj polovica vseh vprašanih odgovorila, da 

jih zahtevnejše delo motivira. Rezultat je v tem primeru dober. Še pomembneje je to, da nihče 

od anketiranih ni odgovoril, da ga taka motivacija ne zanima. 23 % anketirancev se s trditvijo 

niti strinja niti se ne strinja. Dejansko jim je za to obliko motivacije vseeno. 31 % 

anketirancev pa se popolnoma strinja s trditvijo, kar pomeni, da jim zahtevnejše delo 

predstavlja pomemben ekstrinzični motivator.  

V konstrukciji je 5 % anketirancev odgovorilo, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, in 5 %, da 

se ne strinjajo. Glede na to, da so konstruktorji pomembni za razvoj, je v tem primeru rezultat 

lahko zaskrbljujoč, saj so ravno konstruktorji tisti, ki s svojimi idejami in znanjem lahko 

prispevajo k izboljšavi linij in strojev. Menimo, da je tudi rezultat 11 % neodločenih 

odgovorov težaven. Večji delež predstavljajo tisti, ki jih zahtevnejši projekti motivirajo. 47 % 

anketirancev je odgovorilo, da se s trditvijo strinjajo, 32 % pa se jih s trditvijo v celoti strinja.  

Oddelek prodaje je zabeležil najboljši rezultat. Vsi odgovori so bili pozitivni: 33 % se jih je s 

trditvijo strinjalo, 67 % anketirancev pa se je s trditvijo v celoti strinjalo. Iz tega rezultata 

lahko zaključimo, da so prodajalci v podjetju zelo močno motivirani z zahtevnejšimi projekti. 

Pri tem pa je treba upoštevati tudi majhno število odgovorov. 

V proizvodnji odgovora sploh se ne strinjam ni nihče podal. So pa 4 % anketirancev označili 

odgovor ne strinjam se. Šest odstotkov anketirancev se niti strinja niti se ne strinja s trditvijo, 

da jih delo na zahtevnejših projektih dodatno spodbuja. Odgovor strinjam se s podano 

trditvijo je zabeležilo 47 % anketirancev, 43 % anketirancev pa se s trditvijo popolnoma 

strinja. Torej je tudi v proizvodnji velik del zaposlenih, ki jih zahtevnejši projekti motivirajo. 

Z analizo strukture odgvorov posameznih oddelkov smo ugotovili, da zaposlene delo na 

zahtevnejših projektih dokaj motivira. V nekaterih oddelkih pa obstajajo tudi zaposleni, ki jih 

tako delo ne spodbuja. Menimo, da je največji problem v oddelku konstruktorji, saj so 

predvsem oni tisti, ki lahko prispevajo k izboljšavam.  

Predstavili bomo še strukturo odgvorov na celotno anketirano populacijo. Na odgovor, da se s 

trditvijo sploh ne strinjajo, je odgovoril 1 % anketirancev. Tudi 3 % anketirancev se ne 

strinjajo s podano trditvijo, 9 % se jih s trditvijo, da jih delo na zahtevnejših projektih dodatno 

motivira, niti se strinja niti se ne strinja, 47 % anketirancev pa je odgovorilo, da se strditvijo 

strinjajo in da jih tako delo dodatno spodbuja. Kar 40 % pa je takih, ki se s podano trditvijo 

popolnoma strinjajo. Takim je zahtevnejše delo velika spodbuda in močan ektrinzični 

motivator. 
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6 ZAKLJUČEK 

Za uspešno podjetje so med drugim potrebni motivirani delavci. Za to v večji meri poskrbijo 

vodstveni delavci in tudi zaposleni sami. V diplomski nalogi smo proučevali stopnjo 

intrinzične in ekstrinzične motivacije v podjetju LA. Raziskavo smo izvedli z lastnim 

anketnim vprašalnikom, ki smo ga razdelili zaposlenim v podjetju. 

Prvi cilj naloge je bil, da ugotovimo, ali zaposlene v podjetju bolj motivirajo intrinzični ali 

ekstrinzični motivacijski dejavniki. Ugotovili smo, da zaposleni večji pomen pripisujejo 

intrinzičnim dejavnikom.  

Drugi cilj je bil ugotoviti, v kolikšni meri so posamezni motivacijski dejavniki pomembni 

zaposlenim v posameznih oddelkih. Ugotovili smo, da je med intrinzičnimi dejavniki v 

oddelku splošni sektor najpomembnejše to, da delo opravljajo z veseljem, da delo opravijo 

kakovostno in da ne zamujajo pri opravljanju svojih nalog. V oddelku konstrukcija je 

zaposlenim najpomembnejše, da delo opravijo kakovostno. V oddelku prodaja je 

najpomembneje, da jim je delo zanimivo in da ne zamujajo pri opravljanju svojih delovnih 

nalog, v oddelku proizvodnja pa je najpomembnejše, da je delo opravljeno kakovostno. Med 

ekstrinzičnimi motivatorji je v oddelku splošni sektor najpomembnejši motivator plača. Enak 

rezultat je dosežen tudi v oddelku konstrukcija in proizvodnja, medtem ko je v oddelku 

prodaja najpomembnejši ekstrinzični motivator dobro opravljeno delo in delo na zahtevnejših 

projektih.  

Tretji cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, ali zahtevnejši projekt (ko imajo stranke pri 

naročilu orodja, stroja ali linije dodatne zahteve, ki jih zaposleni še niso delali) pomeni večjo 

motiviranost zaposlenih. Izračunali smo povprečje, ki je 4,20 (standardni odklon 0,84) na 

petstopenjski Likertovi lestvici, kar pomeni, da so zaposleni v povprečju dokaj motivirani z 

zahtevnejšimi projekti. Podali smo predpostavko, da zaposlene v prodaji in konstrukciji bolj 

motivirajo intrinzični motivatorji, zaposlene v proizvodnji pa bolj ekstrinzični motivatorji. Ta 

predpostavka se v raziskavi ni izkazala za pravilno, saj smo dobili rezultat, da so za vse 

oddelke pomembnejši intrinzični motivatorji.  

Na podlagi rezultatov lahko predpostavimo, da je stanje v podjetju z vidika motiviranosti 

zaposlenih dobro. Zaposleni so s svojo zaposlitvijo zadovoljni in delo v večji meri opravljajo 

z veseljem in zadovoljstvom. Stremijo k temu, da izpolnijo vse svoje delovne obveznosti 

najbolje, kar se da, in v postavljenem roku. Zadovoljivo je, da jih bolj motivirajo intrinzični 

dejavniki, saj to pomeni, da motivacijo za delo najdejo predvsem v sebi in ne potrebujejo 

veliko zunanjih spodbud. Po drugi strani pa so jim tudi te zelo pomembne, a jih v podjetju 

očitno ohranjajo na dovolj visoki ravni (plača, delovni čas, pogoji za delo, stimulacije in 

pohvale), da se lahko zaposleni osredotočajo tudi na druge motivacijske dejavnike.  
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Kot priporočilo podjetju svetujemo, da z ustreznimi motivatorji poskušajo obdržati 

motiviranost zaposlenih kljub temu, da živimo v času nenehnih sprememb, kjer je težko 

ustvariti optimalne pogoje za obojestransko zadovoljstvo. 
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PRILOGA  

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 

Sem vaša sodelavka Slavica Kovljenić in študentka Fakultete za management v Kopru. V svojem 

diplomskem delu obravnavam notranjo in zunanjo motivacijo zaposlenih v podjetju Lama 

Avtomatizacija, d. o. o. Prosim vas, da mi iskreno odgovorite na vprašanja in mi s tem pomagate pri 

diplomski nalogi in zaključku študija. Podatke bom uporabila samo za pripravo diplomske naloge. 

Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno. 

Hvala za sodelovanje. 

Prosim, da označite oddelek, v katerem ste zaposleni: 

 Splošni sektor (vodje oddelkov, kadrovska, finance, customer service) 

 Konstrukcija (MS in orodjarna) 

 Prodaja 

 Proizvodnja (MS, ORO, PDC, TDT) 

Spodaj je naštetih nekaj trditev, ki so povezane z opravljanjem vašega dela. Prosim, 

označite, v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo. 
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 c
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Zame je pomembno, da je moje delo zanimivo.       

Pomembno mi je da, se pri delu srečujem z novimi 

izzivi. 
     

Občutek imam, da s svojim delom opravljam nekaj 

koristnega. 
     

Pomembno mi je, da delo opravljam z veseljem.       

Želim se dodatno izobraževati/usposabljati, da bi bolj 

kakovostno opravljal svoje delo. 
     

S sodelavci dobro sodelujem pri opravljanju delovnih 

nalog. 
     

Stremim k temu, da svoje delo opravim kakovostno.      

Ponosen/a sem na svojo zaposlitev.      

Neprijetno mi je, če zamujam pri opravljanju 

delovnih nalog. 
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Naslednje trditve so povezane s pogoji dela. Prosim, označite, v kolikšni meri se strinjate 

s posamezno trditvijo. 
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 c
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Pomembno mi je, da sem za svoje delo dobro 

plačan/a. 

     

Svoje delo bolj kakovostno opravim, če sem za to 

dodatno nagrajen/a. 

     

Želim si, da me nadrejeni pohvalijo za dobro 

opravljeno delo. 

     

Trudim se, da svoje delo opravim bolje kot sodelavci.       

Zaradi varnosti zaposlitve je moje zadovoljstvo z 

zaposlitvijo večje.  

     

Možnost napredovanja do višjega položaja bi me 

spodbudila k intenzivnejšemu delu. 

     

Delo na zahtevnejših projektih (novo orodje, nova 

linija) me dodatno spodbuja. 

     

 

Prosim, označite svojo stopnjo izobrazbe: 

  Osnovna šola 

  Srednja šola 

  Višja šola 

  Visoka šola /fakulteta 

  Magisterij ali doktorat 

Prosimo, označite svojo delovno dobo v podjetju 

  do 2 leti 

  nad 2 do 10 let 

  nad 10 do 20 let 

  nad 20 do 30 let 

  nad 30 let 

 


