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PREDGOVOR 

Zaposleni so glavni vir obstoja vsake organizacije. Vsak posameznik ima svoje potrebe, ki se s 

časom spreminjajo. Pomembno je, da temu sledimo in se sproti prilagajamo potrebam, ki 

nastajajo. Učinkovitost in motiviranost sta pogoja za uspešnost poslovanja in opravljanja 

delovnih nalog. Za vsako aktivnost in za vsako nalogo pa so potrebni različni motivi. 

Zadovoljni in motivirani zaposleni je pogoj za uspešno opravljeno delo. Na konkurenčnem 

trgu obstaja veliko potreb, te se razlikujejo med samimi potrebami v organizaciji in med 

potrebami zaposlenih. Vsi udeleţenci v organizaciji se morajo naučiti prilagajati drug 

drugemu, saj nam le prilagodljivost in medsebojno poznavanje potreb pripomoreta k uspešni 

zadovoljitvi potreb. Spremembe na trgu nastajajo iz dneva v dan, tako se tudi potrebe 

spreminjajo in se jim je treba prilagoditi. Če so potrebe zadovoljene, se občuti tudi 

zadovoljstvo zaposlenih in s tem tudi pozitivna klima v organizaciji. Če pa potrebe niso 

zadovoljene, se občuti nezadovoljstvo zaposlenih in s tem tudi slabše poslovanje organizacije, 

posledično pa tudi negativna klima v njej.  

Ko ima zaposleni zadovoljene osnovne potrebe, se počuti varnega pri opravljanju svojega 

dela. Dobro sodelovanje vseh udeleţencev v podjetju je pogoj za zadovoljitev oziroma 

moţnost zadovoljitve potreb. Zadovoljitev potreb zaposlene motivira k dobro opravljenemu 

delu. Dobro in uspešno opravljeno delo pa je pogoj za uspešnost poslovanja podjetja. Če ni 

pravilne motivacije, tudi delo ne bo opravljeno tako uspešno, kot bi moralo biti. Zavedati se 

moramo, da je motivirani zaposleni ključ do ohranitve in doseganja uspešnosti vsakega 

podjetja.  

Brez motivacije ni uspešnosti. V trenutku, ko motivacija pade, se pojavi tudi neuspeh. 

Organizacije se včasih tega zavedejo šele, ko motivacija pade in podjetje to privede v 

neuspešno poslovanje. Pomembno je, da vsak vodja vedno spodbuja svoje zaposlene. Potrebne 

so zunanje in notranje spodbude. Če so zaposleni pravilno motivirani, so tudi bolj zadovoljni, 

saj z motivacijo pridejo do uspešnega opravljanja nalog. Uspešno opravljanje nalog pa je 

povezano tudi z zadovoljnimi kupci, povpraševalci, vodji.  

Velikokrat se zgodi, da se organizacije tega ne zavedajo, ali pa se tega začnejo prepozno 

zavedati. Vedno bi se morali spraševati: Katere so potrebe zaposlenih? Kako se te potrebe s 

časom spreminjajo? Kako za zaposleni zadovoljni? Kako to vpliva na podjetje?  

 Ali se organizacije zavedajo, kako pomembno je zadovoljstvo zaposlenih za uspešno 

opravljanje dela?  

 Ali se organizacije zavedajo, kako pomembno je, da zadovoljimo potrebe zaposlenih?  

 Se zavedajo, kako se potrebe s časom spreminjajo?  

Posamezniki se razlikujejo, vsak je svoja osebnost s svojimi potrebami in svojo 

motiviranostjo. Pomembno je, da vodstvo (menedţerji oz. vodje) sledijo potrebam in ţeljam 

zaposlenih. Izredni pomen ima prilagodljivost drug drugemu; to pomeni, da usklajujemo 

potrebe zaposlenih s potrebami organizacije.  
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1. UVOD  

1.1 Opredelitev področja in opis problema  

Zahtevnosti  posameznikov se vedno večajo, zato je potrebno dobro obvladovati klimo v 

podjetju, kar je pogoj, da bodo zunanji odjemalci zadovoljni. Potrebe se večajo, nove 

tehnologije zahtevajo nova znanja, prilagodljivost in fleksibilnost. Posamezniki se razlikujejo, 

vsak posameznik je edinstvena osebnost, ima svoje zahteve, potrebe, motiviranost, ţelje in 

cilje. Pomembno je da vodstvo, menedţerji, vodje sledijo potrebam in ţeljam zaposlenih in da 

se prilagodijo drug drugemu. Saj je zaznavanje potreb in prilagodljivost drug drugemu ključ 

do dobrega sodelovanja med zaposlenimi in posledično tudi do uspeha organizacije.  

Vsaka organizacija ima zaposlen kader iz različnih strok in ravni izobrazbene strukture. Treba 

je usklajevati potrebe vseh zaposlenih s potrebami organizacije. Potrebe se spreminjajo iz 

dneva v dan. Pričakujemo lahko, da bodo v prihodnosti zaposleni namenili še večjo prednost 

osebnim potrebam. Čas, ljudje, potrebe, vse to se spreminja, posamezniki in organizacije pa 

morajo slediti vsem tem spremembam, če ţelijo obstati in biti zanimivi na vedno večjem 

konkurenčnem trgu. Postajati moramo vedno bolj fleksibilni in prilagodljivi.  

Osebne potrebe se razlikujejo. Nekateri imajo takšne, drugi drugačne potrebe. Podjetja pa 

imajo ţeljo, da bi zadovoljila čim več potreb podjetja kot celote. Večje so osebne potrebe, 

večje stroške bodo imela podjetja. Vsaka organizacija se mora zavedati, da če bodo imeli 

zaposleni zadovoljene osebne potrebe, bodo za delo bolj motivirani in posledično bo tudi 

podjetje doseglo pozitivne učinke. Zaposleni kader je plod učinkov organizacije. Osebne 

potrebe imajo pozitivne in negativne lastnosti, zato je zelo pomembno, da se vodstvo podjetja 

čim bolj prilagodi zaposlenim in da se tudi zaposleni prilagodijo vodstvu podjetja. Zaposleni 

teţijo k čim višjemu dohodku, vodstvo pa k čim večji rasti podjetja. S prilagajanjem drug 

drugemu bodo ugotovili skupne potrebe in to jim bo pripomoglo tudi k zadovoljitvi teh potreb. 

Tak način bo organizaciji prinesel dobre rezultate.  

Zadovoljstvo je pogoj, da so zaposleni na delovnem mestu uspešni in učinkoviti. Podjetja se s 

tem problemom ne soočajo pravilno, saj se ne zavedajo, kako pomembno je zadovoljstvo 

zaposlenih.   
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1.2 Namen, cilji in osnovne trditve  

Za uspešno poslovanje in zadovoljstvo zaposlenih je treba poznati potrebe zaposlenih in 

potrebe organizacije. Organizacije se premalokrat zavedajo, kako pomembno je, da so potrebe 

posameznikov zadovoljene in kako pomembno je to za obstoj njihove organizacije.  

Namen diplomskega seminarja je preučiti in opredeliti potrebe. Opisati, kakšne vrste potreb 

vse poznamo, in jih podrobneje opredeliti. Preučiti motive in motivacijske dejavnike, s 

katerimi zadovoljujemo potrebe. Podrobneje opisati motivacijske teorije, katere nam 

podrobneje opisujejo motivacijske dejavnike. Podrobneje opisati, kako pomembna je 

zadovoljitev potreb zaposlenih za opravljanje dela. Prikazati, kako pomembna je motivacija za 

opravljanje dela in zadovoljitev  potreb.  

Temo sem izbrala zato, ker mi je ta teorija zelo zanimiva, zavedam se, da je zadovoljevanje 

potreb zaposlenih in organizacije pogoj za obstanek organizacije na vedno večjem 

konkurenčnem trgu.  

 

Cilji diplomskega seminarja:  

 Preučiti potrebe in vrste potreb; 

 opredeliti potrebe posameznika, skupine celotne organizacije in medsebojne 

odvisnosti; 

 podrobneje opredeliti posamezne  motivacijske teorije; 

 opredeliti motive; 

 dokazati vlogo zadovoljenih potreb zaposlenih;  

 prikazati, kaj in kako vplivamo na zadovoljstvo; 

 opredeliti vlogo in pomen zadovoljstva. 

 

Osnovne trditve:  

 Podjetje mora poznati potrebe zaposlenih. 

 Podjetje mora jasno pojasniti zaposlenim, kakšne so potrebe celotne organizacije. 

 Podjetje se mora zavedati, da je zadovoljitev potreb ključni pogoj za zadovoljstvo 

zaposlenih in posledično tudi uspešnost celotne organizacije. 

 Podjetje mora izbrati pravilni način motiviranja. 

 Zaposlenim vedno znova dokazovati, kako pomembni so za celotno organizacijo. 

 Zaposleni morajo biti seznanjeni s tem, kako uspešna je organizacija, v kateri so 

zaposleni.  
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 1.3 Predpostavke in omejitve  

Pri pisanju diplomskega seminarja se bom osredotočila na preučevanje posameznih 

motivacijskih teorij. Vsaka organizacija teţi k temu, da bi bile potrebe čim bolje zadovoljene. 

Potrebe se s časom spreminjamo, zato morajo tudi organizacije slediti tem spremembam in se 

jim prilagajati. Ugotavljanje in predvidevanje novih potreb pa je ključnega pomena za vsako 

organizacijo.  

Predpostavke diplomskega seminarja:  

 Stopnja in vrste potreb se spreminjajo. Predvidevamo, da se bo v prihodnosti 

zaposlenim povečala ţelja po zadovoljevanju osebnih potreb.  

 Zadovoljen, motiviran zaposleni je glavni vir organizacije.   

 

Omejitve diplomskega seminarja:  

 Da preučimo kriterije motivacijskih dejavnikov, pomena zadovoljstva, vpliv 

zadovoljstva na uspešnost in rast podjetja.  

 

 

1.4 Predvidene metode raziskovanja 

V diplomskem seminarju sem uporabila strokovno deskriptivno (opisno) metodo raziskovanja. 

Na voljo sem imela ogromno domače literature.  

Na podlagi strokovne literature bom povzela posamezna mnenja avtorjev o motivacijskih 

teorijah, potrebah, spreminjanju potreb, zadovoljstvu zaposlenih, motivacijskih dejavnikih.  

Podatki v diplomskem seminarju bodo prikazani opisno, slikovno in tabelarično.   
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2. POTREBE 

2.1 Pojem ekonomske potrebe  

Potreba je močan občutek pomanjkanja nečesa, ki povzroča neprijeten občutek in sili osebo k 

zmanjšanju nastale napetosti. Po drugi strani lahko rečemo, da je pokrita potreba doseţena 

korist (Kralj 1998, 239). 

Celotna gospodarska dejavnost izvira iz potreb ljudi. Potrebe so tisto, kar je za ljudi najbolj 

značilno. Prvi stik novorojenčka s svetom ţe kaţe njegove potrebe – ko zajoka, je to izraz 

potrebe po varnosti, toplini, ki jo je čutil dotlej, prav kmalu tudi potrebe po hrani, ko postane 

lačen, saj hrana ne priteka več po popkovini. Zato so prav potrebe gibalo gospodarjenja, 

njihov obseg in raznovrstnost določata tudi raznovrstnost gospodarske dejavnosti (Glas 1992, 

24). 

Potrebe so v ozadju egoističnega, sebičnega ravnanja ljudi, ki skušajo zadovoljiti najprej in 

predvsem svoje potrebe. Vso gospodarsko dejavnost, ustvarjene dobrine ljudje vrednotijo 

predvsem glede na koristnost teh dobrin pri zadovoljevanju svojih potreb. 

Bistvo potrebe je, da jo čutimo kot nezadovoljstvo, kot boleč občutek, to pa sproţi ţeljo po 

sredstvu, ki bi lahko zadovoljilo potrebo in s tem odpravilo ta boleč občutek oziroma 

podaljšalo občutek ugodja. V ekonomiji govorimo o potrebi kot gibalu smotrne gospodarske 

dejavnosti ljudi, če velja:  

 Da ţeli posamezni osebek odpraviti ali preprečiti to stanje nezadovoljstva, 

neugodja; 

 da pozna primerno sredstvo, s katerim lahko doseţe ta cilj in 

 da se pri razpolaganju s tem sredstvom srečujemo z omejitvami, z dokajšnjo 

redkostjo sredstva; potreben je neki napor, da si človek to sredstvo pridobi, 

ţrtvovati pa mora tudi neke druge dobrine. 

Sicer bi lahko razlikovali posameznikove (osebne, individualne), skupne (kolektivne) in 

splošne potrebe. Pri individualnih gre za samo fizično in psihično naravo človeka oziroma 

druţine, v kateri ţivi, njihov vir je v samem človeku kot ţivem bitju. Skupne potrebe imajo 

ljudje kot del socialne skupnosti, ko se socializirajo (potrebe po dejavnostih, ki ljudi 

kultivirajo, npr. izobraţevanje, zabava, šport). Splošne potrebe so potrebe delovanja druţbene 

(drţavne) skupnosti, ki potrebujejo določeno organizacijsko strukturo, institucije (drţavno 

upravo, policijo, vojsko), da lahko učinkovito delujejo (Glas 1992, 24). 

Sociologi in psihologi so razvili vrsto teorij o potrebah in v njih potrebe razčlenili in razvrstili 

na različne skupine potreb. Nekatere potrebe so osnovne, primarne, v bistvu eksistenčne 

potrebe. Zadovoljevanje teh potreb vsaj v določeni meri (ţivljenjski minimum) sploh omogoča 
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preţivetje ljudi, s čimer odpira nove, višje potrebe. Za osnovne potrebe je značilno, da so 

najbolj nujne, pri zadovoljevanju teh potreb so ljudje verjetno najbolj brezobzirni, imajo 

popolno prednost pri ravnanju ljudi. Ko jih zadovoljimo, se sčasoma obnovijo, zato jih je treba 

spet zadovoljiti (kratki časovni presledki zadovoljevanja so pri potrebah po hrani, pijači; 

daljši, morda manj intenzivni, po obleki, obutvi, primernem stanovanju). Z razvojem postajajo 

ljudje vse zahtevnejši; seznam temeljnih potreb, brez katerih si ne predstavljajo »človeka 

vredno ţivljenje«, se širi, ljudje jih hočejo tudi vse bolje, popolneje zadovoljiti. Druge potrebe 

so sekundarne, stranske, manj nujne, širijo se s civilizacijo (umetniške, znanstvene, verske, 

politične), pri njih gre še za večjo domiselnost v raznovrstnosti itd. (Glas 1992, 24–25). 

 

2.2 Dejstva ekonomskih potreb 

Za potrebe je značilnih nekaj dejstev: 

(1) So praktično neomejene; z ekonomskim napredkom se potrebe razvijajo, mnoţijo. 

Zadovoljevanje potreb odpira nove potrebe ali ţelje po večji kakovosti zadovoljevanja. Vloga 

razvoja pri potrebah je taka:  

- S tehničnim napredkom daje nove, tudi še neznane dobrine, po katerih se razvijajo nove 

potrebe, npr. televizija, avtomobil. 

- Dosedanje potrebe se razvijajo, zahtevajo vse popolnejše in vse kakovostnejše 

zadovoljevanje. 

- Z reklamo se načrtno razvijajo oziroma se skuša potrošnike prepričati o nujnosti, da kupijo 

prav določene dobrine, in tako naprej.  

Večanje potreb je dejavnik druţbenega in gospodarskega razvoja, s tem pa se izboljšuje 

ţivljenjska raven človeštva; njeno merilo je prav stopnja zadovoljevanja potreb. Resda se s 

potrebami v sodobni produkciji tudi manipulira, skušajo se ustvarjati potrebe, ki dejansko niso 

nujne; in sicer zato, da bi se pospeševala prodaja in dosegali večji dobički (to je značilen pojav 

v potrošniški druţbi).  

(2) Posamezna potreba se lahko tudi zadovolji (struktura), ko porabimo določeno količino 

ustreznih dobrin. Vsekakor s porabo dobrin potrebo vse bolj zadovoljimo in jo občutimo kot 

vse manj intenzivno, nujno. To seveda pomeni, da po porabi določene količine dobrine neko 

potrebo toliko zadovoljimo, da je (vsaj začasno) ne občutimo več kot nujno, bistveno in tedaj 

se usmerimo k drugim potrebam, ki jih čutimo kot pomembnejše, ker jih še nismo zadovoljili. 

(3) Potrebe so izrazito subjektivne, ljudje se zelo razlikujejo po tem, kako intenzivno jih 

občutijo, s čim jih ţelijo zadovoljiti (različni okusi, ţelje). S starostjo, z zdravstvenim stanjem, 

z razpoloţljivim dohodkom se potrebe spreminjajo, niso nekaj večnega. Z reklamo, z 

uveljavljanjem določenih modnih trendov in podobnim sicer vplivamo na precejšnje 

poenotenje okusov, potreb, na identifikacijo ljudi z določenim ravnanjem, vendar je teţnja po 
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različnosti ali drugačnosti, včasih prav po ekstravaganci, izjemnosti, zelo značilna za človeka, 

ki kot bitje ne ţeli uniformiranosti.  

(4) Nekatere potrebe so takšne, da jih lahko zadovoljimo z različnimi dobrinami, ki so tedaj 

substitutne (nadomestitvene) dobrine. Takšni sta npr. kokakola ali oranţada – obe namreč 

potešita ţejo, torej isto potrebo. Nekateri substituti so zelo dobri (npr. kokakola in pepsi kola, 

če niste ravno zagovornik le ene od njiju), nekateri so slabši, ne zadovoljijo potrebe v enaki 

meri (Če ste ţejni, čaj verjetno ni enako zaţelen kot kokakola, čeprav po fiziološki plati enako 

ali celo bolje odţeja. Za zdravje je verjetno celo priporočljivejši, če upoštevamo številne 

razprave o kancerogenosti nekaterih sestavin ekstrata v kokakoli). Druge potrebe so take, da 

potrebujemo za njihovo zadovoljitev več dobrin hkrati, to so komplementarne (dopolnilne) 

dobrine. Če se ţelimo udobno peljati, potrebujemo avtomobil, zanj potrebujemo bencin, olje, 

gume itd. Brez ene od teh sestavin  potrebe preprosto ne moremo zadovoljiti, ali pa gre za 

slabšo raven zadovoljitve.  

(5) Nekatere potrebe se obnavljajo, kajti zadovoljitev je le začasna, določen čas po 

zadovoljitvi pa niso navzoče. Druge potrebe so trajne in jih zadovoljujemo vse skozi, nenehno 

(Glas 1992, 24–25). 

 

2.3 Hierarhija potreb  

Še vedno imajo pomemben vpliv teorije, ki obravnavajo hierarhijo potreb kot vir motivov v 

delovnem procesu. Začetnik teh idej je bil Maslow (1987), čigar ideje bomo tu predstavili v 

nekoliko skrčeni in prilagodljivi obliki. 

Potrebe izhajajo iz fizioloških zakonitosti, občutka varnosti, pripadnosti, samospoštovanja, 

integracije, participacije in samouresničevanja.  

1. Fiziološke potrebe  

Fiziološke potrebe ali spodbude v obnašanju najlaţje prepoznamo. To so potrebe po hrani, 

vodi, dihanju, spanju in relaksaciji, po seksualni in mišični aktivnosti. Izraţanje in tudi 

zadovoljevanje mnogih fizioloških potreb določata socialna klima in kultura delovnega okolja. 

Zadovoljitev fizioloških potreb je dosti odvisna od avtoritarne kontrole.  

2. Potrebe po varnosti  

Potrebe po varnosti zajemajo odpravljanje neugodnih učinkov okolja. To je lahko streha nad 

glavo, obleka, toplota in različne oblike individualne zaščite fizične integritete. Višji nivo teh 

potreb predstavljajo potrebe po varnosti pri delu, po korektnem ravnanju v tehnološkem 

procesu in moţnosti za predvidevanja učinkov okolja. Nekatere od teh potreb so skupne s 

fiziološkimi potrebami. Tako je npr. potreba po stanovanju obenem fiziološka in varnostna 

potreba.  
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3. Potrebe po pripadnosti in čustveni povezanosti  

Vsa človeška bitja hočejo določiti vsebino svojih razmerij z drugimi ljudmi. Vsebino teh 

razmerij določajo potrebe po pripadnosti, ljubezni in sodelovanju. Potrebo po pripadnosti 

izraţa človekova ţelja za vključevanje v neko organizacijo ali skupino. Pomanjkanje te 

potrebe je vir kriminala in različnih oblik asocialnega in deviantnega obnašanja.  

Človekova potreba, da ljubi in je ljubljen, je prav tako univerzalna. Podobno velja tudi za 

potrebo po nudenju varstva drugemu človeškemu bitju. Iz tega izhaja npr. zaščita otrok, 

starejših in nemočnih ter neţnost do njih.  

Potrebo po sodelovanju imajo pogosto za eno od najmočnejših človeških potreb. Kaţe se v 

dveh pojavnih oblikah: nepopolno v kakršnih koli formalnih organizacijah in popolno 

uresničena v razvitih, učinkovitih in obenem tudi humanih organizacijah. 

4. Potrebe po samospoštovanju 

Spoštovanje do samega sebe sestavlja cela vrsta zapletenih potreb: potrebe po pristojnosti, 

znanju, zmanjševanju negotovosti v razmerjih z okoljem, avtonomiji, neodvisnosti, 

prevladovanju, doseganju lastnih ciljev, dobivanju nagrad ipd.; te potrebe so lahko rezultat 

zadovoljenosti niţjih fizioloških in varnostnih potreb.  

Samospoštovanje izhaja tudi iz celotnega kompleksa pojavov spoštovanja, pozornosti, prestiţa 

in statusa, ki jih posamezniku priznavajo drugi. Zelo pomembno je biti priznan v svojih 

organizaciji oziroma od skupine, ki ji človek po svojem mišljenju pripada. Te potrebe so lahko 

rezultat zadovoljenosti niţjih fizioloških in varnostnih potreb.  

5. Integrativne potrebe (potrebe po povezovanju) 

Ljudje imajo potrebo, da stalno izpolnjujejo sistem predstav o sebi in o svetu, ki jih obdaja. 

Zadovoljitev teh potreb doseţejo z izobraţevanjem.  

V to skupino spada tudi potreba po razrešitvi nasprotij in urejanju dezorganiziranih in 

kaotičnih situacij ter po zmanjšanju entropije v socialnem okolju.  

6. Potrebe po participaciji (soudeleţbi) in samouresničenju 

Ta skupina potreb predstavlja vrhunec vseh drugih. Maslow opisuje to potrebo kot človekovo 

ţeljo po samouresničenju, teţnjo, da uresniči tisto, kar sam potencialno predstavlja … To je 

potreba, da človek postane tisto, kar more postati (Florjančič, Bernik, Novak  2004, 172–173). 
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3. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH  

3.1 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih  

Zagotovo lahko trdimo, da je zadovoljstvo za vsakega zaposlenega največ, kar si posameznik 

ţeli pri delu in na delovnem mestu ter ključni predpogoj za to, kar lahko sploh doseţe. 

Identično lahko trdimo, da so zadovoljni zaposleni največ, kar si lahko ţeli vsak vodja in 

nazadnje vsaka organizacija ter predpogoj za vse, kar lahko skupaj doseţejo. Le zadovoljni 

zaposleni so namreč lahko pri delu učinkoviti in uspešni in zato je tudi vsaka organizacija 

lahko resnično učinkovita in uspešna le, če je v njej velika večina posameznikov zadovoljnih. 

Vzrok je namreč v tem, da je organizacija močna le toliko, kolikor je močan človeški kapital v 

njej; človeški kapital pa bodo hitreje in intenzivneje generirali tisti posamezniki, ki so 

zadovoljni. To bo vplivalo na krepitev celotnega intelektualnega kapitala organizacije, na 

večjo produktivnost, nadalje na krepitev finančnega kapitala organizacije in tako naprej  

(Mihalič 2008, 4). 

Zadovoljstvo zaposlenih lahko strokovno definiramo kot izrazito pozitivno emocionalno stanje 

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

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

mesta. V terminologiji stroke gre pri tem za tako imenovano posameznikovo efektivno 

reakcijo na delo, delovno okolje, pogoje dela in delovno mesto. Enostavneje pa lahko 

zadovoljstvo pri delu in na delovnem mestu opredelimo kot tak občutek, ki preveva 

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

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

gre tudi za to, da sama misel na delo in delovno mesto pri posamezniku sproţi prijetne 

občutke, večinoma lepe spomine na pretekle dogodke pri delu in na osnovi obstoječega stanja 

pri delu povzroča optimističen pogled na lastno karierno prihodnost (Mihalič 2008, 4). 

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

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

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

Zadovoljstvo zaposlenega je najbolj pomembno od vseh ostalih dejavnikov, saj je ravno 

nezadovoljstvo prvi in tudi najpogostejši vzrok za prostovoljni odhod zaposlenih iz posamezne 

organizacije. V praksi je na tem področju izjemno velik problem, saj se z zadovoljstvom 

zaposlenega organizacija in vodstvo največkrat začne ukvarjati šele takrat, ko posameznik 

zaradi nezadovoljstva z delom ţe izrazi ţeljo o odhodu iz organizacije, vendar pa je takrat 

seveda ţe prepozno (Mihalič 2006, 266). 
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3.2 Zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost organizacije  

Organizacija je tako uspešna in učinkovita le, če so uspešni in učinkoviti zaposleni. Za 

uspešno organizacijo so torej predpogoj zadovoljni zaposleni, medtem ko pa zaposleni niso 

samodejno zadovoljni zgolj zaradi tega, ker delajo v neki uspešni organizaciji (Mihalič 2008, 

10). 

 

3.3 Cilj upravljanja zadovoljstva zaposlenih  

Temeljni namen celostnega upravljanja zadovoljstva zaposlenih je razvoj, vzpostavitev in 

permanentno ohranjanje dejavnikov in elementov, ki omogočajo in povečujejo stopnjo 

zadovoljstva vseh zaposlenih. Ključni končni cilj upravljanja zadovoljstva zaposlenih je, da 

bodo zaposleni pri delu in na delovnem mestu ne le zadovoljni, temveč zelo zadovoljni in tudi 

srečni (Mihalič 2008, 12). 

 

3.4 Koncept in proces upravljanja zadovoljstva  

Upravljanje zadovoljstva zaposlenih je koncept, ki ga lahko in tudi mora izvajati vsak vodja, 

vsaka organizacija, vsak delodajalec in vanj mora biti vključen vsak zaposleni, vsak član tima, 

vsak delojemalec. Zakaj je koncept upravljanja zadovoljstva potrebno izvajati? Zato ker je 

zadovoljstvo zaposlenega tako zelo pomembno, da je nedopustno, če organizacija za to ne 

skrbi. Delodajalec ali vodja, ki se ne trudi, da bi bili zaposleni zadovoljni pri delu, je 

nedostojen svoje funkcije (Mihalič 2008, 12). 

Samo zadovoljen posameznik bo lahko pomembno prispeval k rasti, razvoju, napredku in 

samo zadovoljen posameznik bo lahko uspešen in učinkovit. Samo zadovoljen zaposleni bo 

lahko dober zaposleni in zelo zadovoljen zaposleni bo lahko odličen (Mihalič 2008, 12). 

Koncept upravljanja zadovoljstva je mogoče izvajati kot projekt, v katerem sledimo vsem 

stopnjam, od merjenja obstoječega zadovoljstva do načrtnega uvajanja ukrepov za povečanje 

stopnje zadovoljstva, analiziranja individualnih dejavnikov zadovoljstva in njihovega uvajanja 

na vsakem posameznem zaposlenem in podobno (Mihalič 2008, 13). 

Zanimivo je, da ţe s tem, ko vodstvo izrazi ţeljo za uvedbo sistema upravljanja zadovoljstva 

zaposlenih oziroma napove izvajanje tovrstnih ukrepov, da se vedno takoj poveča tudi stopnja 

zadovoljstva (Mihalič 2008, 13). 
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3.5 Kako pri delu postati in ostati zadovoljen  

Pri opravljanju vsake dejavnosti si je potrebno vedno zastavljati cilje, katere ţelimo doseči. 

Pomembno je, da si zastavimo takšne cilje za katere vemo, da jih bomo lahko dosegli. Navedla 

bom stavke in dejstva, ki so nam lahko v veliko pomoč pri opravljanju dejavnosti, pomembno 

je, da smo pozitivno naravnani in znamo iz vsake situacije (pozitivne ali negativne), izluščiti le 

najboljše, saj bomo le s takšnim načinom pri delu zadovoljni.  

Postavljajmo si cilje, ki jih bomo lahko tudi dosegli. 

Skrbimo za lastno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.  

Izkoristimo priloţnosti, ki nam jih nudita delo in delovno mesto. 

Osredotočajmo se na dobre strani in prednosti dela, ki ga opravljamo.  

Trudimo se postati najboljši v tistem, kar delamo. 

Odkrivajmo, kaj vse imamo v okviru delovnega mesta in ne česa nimamo. 

Ohranjajmo spoštljiv odnos do vseh sodelavcev in vodij.  

Pri delu razmišljajmo o tem, kako bi nekaj naredili bolje in enostavneje. 

Iz vsake izkušnje pri delu in v organizaciji se skušajmo čim več naučiti. 

V organizaciji si poiščimo svoje zaveznike in prijatelje. 

Za doseţeno odličnost pri delu tudi pričakujmo povratno odličnost.  

Skrbimo za svoj ugled v organizaciji. 

Naučimo se uţivati v drobnih stvareh pri delu, ki nas resnično veselijo.  

Skrbimo tako za svoj strokovni kot tudi za osebnostni razvoj pri delu. 

Pazimo na to, da v organizaciji ne stagniramo ali nazadujemo. 

Ne sebi in ne vodji ne dovolimo preobremenjevanja z deli in nalogami. 

Vedno prevzemimo odgovornost za svoje dejanja.  

Načrtujmo svojo karierno prihodnost za največ tri leta vnaprej.  

Razmišljajmo, kako nam bodo izkušnje pri delu koristile v prihodnosti.  

Vztrajajmo pri svojih pravicah na delovnem mestu in pri delu.  

Druţimo se z optimističnimi, navdušenimi in ciljem predanimi sodelavci.  

Poskušajmo ne ponavljati ţe storjenih napak. 

Večkrat si ponovimo, da smo sposobni doseči uspeh in da ga bomo tudi dosegli. 

Ne ogovarjajmo svojih sodelavcev in vodij. 

Ne dovolimo, da nas nepomembni dogodki pri delu spravljajo v obup. 

Naj nas ne bo sram prositi za pomoč pri delu, če jo potrebujemo. 

Osredotočimo se na čim boljše opravljanje del in nalog. 

Z neposrednim vodjo se trudimo skleniti zavezništvo. 

Večkrat se spomnimo na svoje pretekle uspehe in doseţke.  

Ko začutimo, da ne moremo več, vztrajajmo pri dopustu ali daljšem počitku. 

Razmišljajmo, kako se bi lahko bolje samoorganizirali. 

Zaradi dela in kariere nikoli ne ogroţajmo lastnega zdravja.  

Trudimo se pridobivati povratne informacije o svojem delu. 
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Nikoli ne sprejemajmo odločitev pod pritiskom. 

Iščimo načine za lastno promocijo in izpostavitev svojih doseţkov pri delu. 

Natančno razmislimo, kaj ţelimo doseči pri delu in v svoji karieri. 

Skrbimo za to, da sami upravičujemo potrebo po lastnem delovnem mestu. 

Ne presegajmo svojih pooblastil ali pristojnosti.  

Naučimo se premagovanja in obvladovanja stresa pri delu. 

O problemih in teţavah se pogovorimo s sodelavci ali vodjo. 

V teţkih trenutkih se osredotočimo na svoje cilje in pretekle uspehe. 

Naučimo se delati v skupno dobro celotne organizacije. 

Ne širimo informacij in novic, ki so nam jih sodelavci zaupali v razgovoru. 

Spodbujajmo sodelavce pri delu in jim tudi pomagajmo. 

Naj nas porazi in tudi uspehi ne zaustavijo.  

Kritik ne sprejemajmo osebno. Temveč kot pobudo, da izboljšamo svoje rezultate. 

Zagotavljajmo si dovolj časa za razmislek, ali smo na pravi poti. 

Nesoglasja rešujmo sproti in konstruktivno.  

Izogibajmo se sodelavcem, ki nam jemljejo energijo. 

Načrtno pridobivajmo širino svojih znanj, obveščenosti in izkušenj pri delu. 

Ne izgubljajmo časa z razmišljanjem o tem, kako dela ali naloge ne bi naredili. 

Prilagodimo in olepšajmo si svoj delovni prostor. 

Vedno ravnajmo po svoji presoji in ne po ţelji kolektiva. 

Ne izkoriščajmo pomoči ali dobre volje svojih sodelavcev ali vodje. 

Skrbimo za svojo suverenost in avtonomnost v organizaciji.  

Vključujmo se v različne dodatne aktivnosti organizacije in si širimo obzorja. 

Vodji in sodelavcem povejmo, kaj si ţelimo pri delu spremeniti.  

Svojega strokovnega razvoja nikoli ne usmerjajmo na eno samo področje (Mihalič 2008, 118– 

120). 
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3.6 Vprašalnik za merjenje zadovoljstva  

Vprašalnik je pripravljen tako, da zdruţuje tako merjenje zadovoljstva zaposlenih z delom kot 

zadovoljstva zaposlenih z njihovim delovnim mestom. 

Priporočljivo je, da anketiranje zaposlenih s pomočjo tega vprašalnika izvede oddelek, 

pristojen za razvoj človeških virov in človeškega kapitala oziroma ustrezna enota ali za to 

odgovorni posameznik v vaši organizaciji. Oddelek ali posameznik, ki bo izvajal anketiranje, 

mora zagotoviti anonimnost, poskrbeti pa tudi za oblikovanje končnih rezultatov, skrbno 

hranjenje izpolnjenih vprašalnikov in omejen dostop do njih.  

V kolikor je to v naši organizaciji le mogoče, k sodelovanju pri merjenju zadovoljstva 

zaposlenih povabimo vse zaposlene, vendar jim omogočimo, da se sami povsem prostovoljno 

odločijo ali ţelijo sodelovati pri merjenju ali ne.  (Mihalič 2008, 91).  

Primer anketnega vprašalnika je objavljen tudi na spletnem naslovu:  http://www.cloveski-

kapital.com/gradiva. Anketni vprašalnik bom dodala tudi v prilogo diplomskega seminarja.  

Vprašalnik naj zaposleni izpolnjujejo tako, da pri vsakem izmed navedenih elementov 

označijo enega izmed treh moţnih odgovorov na desni strani, in sicer glede na to, ali so z 

navedenim elementom zadovoljni (zadovoljen sem), ali so niti zadovoljni in niti nezadovoljni 

(niti sem zadovoljen niti nezadovoljen) ali nezadovoljni (nisem zadovoljen). Pri vsakem 

elementu je mogoč le en odgovor (Mihalič 2008, 91). 

Sumarne rezultate pri izvedbi merjenja zadovoljstva zaposlenih dobimo tako, da odgovorom 

»zadovoljen sem« dodelimo po 3 točke, odgovorom »niti sem zadovoljen in niti 

nezadovoljen« dodelimo po 2 točki in odgovorom »nisem zadovoljen« po 1 točko. Točke nato 

seštejemo in delimo s številom 26, torej s številom elementov dela in delovnega mesta. Tako 

dobimo povprečno stopnjo zadovoljstva posameznega anketnega vprašalnika, torej enega 

zaposlenega (na lestvici 1 do 3). Tako pridobljene sumarne povprečne vrednosti vseh 

vprašalnikov nato seštejemo in delimo s številom izpolnjenih vprašalnikov oziroma številom 

zaposlenih, ki smo jih anketirali. V primeru, če ţelimo izvedeti zadovoljstvo zaposlenih tudi 

po oddelkih, kar je priporočljivo, potem vstavimo vprašanje o organizacijski enoti in nato 

sumarne rezultate oblikujmo posebej glede na enote in nato skupaj za celotno organizacijo. 

Glede na skupno povprečno vrednost, ki smo jo izračunali, na primer za nivo celotne 

organizacije, je končni skupni rezultat naslednji:  

- Visoka stopnja zadovoljstva zaposlenih (če je rezultat med 2,4 in 3,0), 

- srednja stopnja zadovoljstva zaposlenih (če je rezultat med 2,3 in 1,7),  

- nizka stopnja zadovoljstva zaposlenih (če je rezultat med 1,6 in 1,0) (Mihalič 2008, 

94). 

 

http://www.cloveski-kapital.com/gradiva
http://www.cloveski-kapital.com/gradiva
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3.7 Ključni dejavniki zadovoljstva zaposlenih  

Dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom in z delovnim mestom so sicer odvisni od 

posameznika, vendar obstojijo nekateri splošni elementi, ki so potrebni za zadovoljstvo na 

delovnem mestu in pri delu vsakega zaposlenega.  

Ameriška druţba za proučevanje javnega mnenja, Gallupov institut, je leta 2001 izvedla doslej 

še vedno največjo mednarodno raziskavo s področja zadovoljstva zaposlenih v zgodovini 

znanstvenega raziskovanja na tem področju. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem 

vzorcu 1.000.000 zaposlenih in raziskovanje je trajalo celih 20 let. Izhodiščno vprašanje 

raziskave je bilo odkrivanje tistih elementov, ki v največji meri osrečujejo in zadovoljujejo 

zaposlenega na delovnem mestu in pri delu teh elementov, ki iz tega naslova lahko povečajo 

njegovo uspešnost in učinkovitost. Na področju proučevanja problematike zadovoljstva 

zaposlenih gre celo za prvo raziskavo, ki v največji moţni meri prispeva k uspehu podjetja. Z 

raziskavo so med drugim ugotovili osnovne predpogoje za zadovoljstvo sodelavca na 

delovnem mestu ter povečanje njegove uspešnosti in učinkovitosti pri opravljanju del in nalog. 

Ti predpogoji, ki bi jih delavcu lahko in tudi moral zagotavljati vsak neposredni vodja in vsaka 

organizacija v celoti, so prvenstveno naslednji (Gallup Institute, 2001):  

- Definiranje pričakovanj in jasno predstavljanje ciljev; 

- spodbujanje sposobnosti in integracije sposobnosti z nadarjenostjo; 

- izpostavljanje doseţkov pri delu in spodbujanje samoiniciativnosti; 

- prispevanje k razvoju organizacije preko osebnega razvoja;  

- razvijanje solidarnosti in prijateljstva v medosebnih odnosih; 

- izpostavljanje pomena prispevka posameznika za uspehe organizacije;  

- omogočanje odprte in demokratične komunikacije ter 

- spodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi, motiviranje.  

Navedeni elementi so generalizirani, zato je pri zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih 

potrebno izhajati tudi iz individualnih ţelja in potreb. Nekateri ljudje so namreč zelo 

zadovoljni s svojim delovnim mestom včasih zaradi popolnoma istih razlogov, zaradi katerih 

so drugi lahko zelo nezadovoljni. Zato splošno zadovoljstvo zaposlenih z delom in delovnim 

mestom proučujemo v okviru klime v sistemu, specifično pa je potrebno zadovoljstvo meriti 

individualno s posebnimi mehanizmi in tudi v okviru drugih orodij menedţmenta človeškega 

kapitala (Mihalič 2006, 267). 
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3.8 Merjenje zadovoljstva zaposlenih 

Za merjenje zadovoljstva zaposlenega z delom je priporočljivo, da uporabimo uveljavljeno 

Brayfield-Rotovo lestvico. S pomočjo te lestvice izmerimo splošno stopnjo zadovoljstva z 

delom, in sicer z uporabo navedb, ki jih posameznik ocenjuje  na lestvici od 1 do 5, glede na 

stopnjo strinjanja s posamezno navedbo (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti 

se ne strinjam in niti se strinjam, 4 – strinjam se in 5 – popolnoma se strinjam). Brayfield-  

Rotova lestvica, ki jo uporabimo v praksi, vsebuje naslednje navedbe (Lipičnik, 1998): 

- Moje delo je zame kot zabava.  

- Moje delo je v glavnem zanimivo in mi ni dolgčas, ko ga opravljam. 

- Mislim, da si moji prijatelji bolj prizadevajo pri svojem delu kot jaz.  

- Mislim, da moje delo ni prijetno.  

- Bolj uţivam pri delu kot v prostem času.  

- Na delu se pogosto dolgočasim.  

- Popolnoma sem zadovoljen z delom. 

- Najpogosteje se prisiljujem, da grem na delo.  

- Vedno bolj sem zadovoljen z delom.  

- Menim, da moje delo ni zanimivejše od dela, ki bi ga lahko dobil.  

- Svojega dela sploh ne maram. 

- Čutim, da sem pri delu srečnejši od večine drugih ljudi. 

- Najpogosteje opravljam delo z velikim elanom.  

- Vsak delavnik se mi zdi neznansko dolg. 

- Raje imam svoje delo kot večina sodelavcev.  

- Moje delo je razmeroma nezanimivo. 

- V delu najdem pravo zadovoljstvo. 

- Razočaran sem nad tem, da sem takšno delo sploh sprejel. 

V okviru splošnega merjenja zadovoljstva zaposlenih z delovnim mestom pa merimo 

zadovoljstvo z naslednjimi elementi:  

- Z delom in nalogami, 

- z neposredno nadrejenim, 

- z oţjimi sodelavci, 

- z moţnostmi izobraţevanja, izpopolnjevanja in usposabljanja,  

- s stalnostjo zaposlitve,  

- z moţnostjo napredovanja,  

- z delovnim časom,  

- s plačilom za opravljeno delo, 

- s svojim statusom v organizacijski enoti in v organizaciji kot celoti, 

- z moţnostjo razvoja svojih kompetenc,  

- z oblikami nagrajevanja in motiviranja ter 
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- s fizičnimi pogoji dela (Mihalič 2006, 267–268). 

3.9 Vidiki zadovoljstva pri delu  

Zaradi nezadovoljstva zaposlenih pri opravljanju njihovega dela lahko prihaja v podjetjih do 

nezaţelenih posledic, kot so odpoved delovnega razmerja, odsotnost z dela, zamude pri 

prihodu na delo, tatvine, manjše prizadevanje pri delu in celo nasilje. Da bi se v podjetjih 

izognili navedenim posledicam, morajo stalno vzdrţevati visoko stopnjo zadovoljstva 

zaposlenih pri delu, čeprav včasih »v škodo« drugih rezultatov. 

 

Hollenbeck in Wright (1994) opredeljujeta zadovoljstvo pri delu kot »prijeten občutek, ki ga 

posameznik zaznava na temelju izpolnitve njegovih pričakovanj, ki so povezane z delom«. 

Omenjena opredelitev vsebuje tri pomembne vidike zadovoljstva pri delu. To so: 

 

1. vrednost 

2. pomembnost  

3. zaznavanje  

 

Prvič, zadovoljstvo pri delu je funkcija vrednosti, ki jo lahko določimo kot tisto, kar si 

posameznik zavestno ali podzavestno prizadeva doseči. Drugič, zaposleni v podjetju imajo 

različno mišljenje o pomenu posameznih vrednosti. To pa zelo vpliva na stopnjo njihovega 

zadovoljstva pri delu. Nekdo lahko namreč ceni pri svojem delu predvsem visoko plačo, za 

drugega so morda najpomembnejša potovanja, ki so povezana z opravljanjem njegovega dela.  

Tretji pomembni vidik zadovoljstva pri delu je zaznavanje. S tem mislimo na to, kako 

posameznik zaznava trenutne razmere in jih primerja s svojimi vrednostmi. Ker 

posameznikove zaznave niso vedno natančen odsev resničnosti, lahko zaposleni različno 

zaznavajo isto stanje ali dogajanje (Treven 1998, 131–132).   

 

Zadovoljstvo pri posameznikovem delu lahko preučujemo na dva načina. Po prvem načinu 

ugotavljamo njegovo celovito zadovoljstvo pri delu, ki se nanaša na to, kako je ta zadovoljen s 

svojim delom kot celoto. Pri drugem nas zanima posameznikovo zadovoljstvo, ki je povezano 

z določenim področjem njegovega dela, na primer s plačo ali nadzorom.  

Za ugotavljanje zadovoljstva pri delu po prvem ali drugem načinu lahko uporabimo različne 

obrazce:  

1. ugotavljanje celovitega zadovoljstva pri delu 

2. ugotavljanje zadovoljstva pri delu, ki se nanaša na različna področja njegovega dela, npr. na 

plačo, značilnosti dela, nadzor, sodelavce in na moţnost napredovanja 

 

Za proučevanje zadovoljstva pri delu lahko uporabimo tudi grafične oblike, kot je lestvica 

obrazov. Pri tem mora zaposleni upoštevati vse vidike svojega dela in obkroţiti obraz, ki 

najbolje označuje njegove občutke pri delu.  
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4. MOTIVACIJA  

4.1 Opredelitev motivacije  

Motivacija je tisto, zaradi česar ljudje delajo ob določenih sposobnostih in znanju, da bi s tem 

uresničili svoje interese. Podlago za motiviranje je mogoče najti v teorijah o potrebah. Potreba 

je občutek pomanjkanja nečesa, ki sili osebo k zmanjšanju nastale napetosti. Pokrita potreba je 

doseţena korist. Obstaja vrsta takih teorij, najbolj znana je morda Maslowova motivacijska 

teorija, ki upošteva fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po pripadnosti in ljubezni, 

potrebe po ugledu in potrebe po samopotrjevanju. Upoštevati je treba tudi občutke pravičnosti, 

enakosti in pričakovanj (Kralj 1998, 244). 

Motivacija je pojav, ki nima enotne opredelitve, čeprav se različni avtorji strinjajo, da je z 

njeno pomočjo moč razloţiti vzroke vedenja (Lamovec, 1986; Pintrich & Schunk, 1996). v 

tem besedilu izhajamo iz delovne hipoteze, po kateri je motivacija proces, ki spodbuja in 

usmerja vedenje posameznika k določenemu cilju. Motivacije ni mogoče opazovati 

neposredno, temveč lahko o njej sklepamo le preko vedenja posameznika; na primer napora, 

ki ga vloţi v neko dejavnost, nalog, ki jih opravlja, in ne nazadnje preko tistega, kar nam o 

lastni motivaciji pove sam. Pintrich in Schunk (1996) menita, da sta za razumevanje 

motivacije središčnega pomena cilj in dejavnosti (Kobal, Kolenc, Lebarič, Ţalec 2009, 61). 

Cilj je lahko prisoten eksplicitno ali implicitno (McMeniman, 1989). Če je lahko prisoten 

eksplicitno, se ga posameznik jasno zaveda in ga v skladu z izkušnjami tudi spreminja. Če pa 

je cilj v motivacijskem procesu prisoten implicitno, posameznik ne ve prav dobro, kaj hoče s 

svojim vedenjem doseči. Tudi implicitno prisoten cilj se lahko z izkušnjami spreminja in 

postane ekspliciten. Obema vrstama cilja pa je skupno zavedanje posameznika, da bi rad nekaj 

dosegel. Dejavnost, na podlagi katere si posameznik prizadeva doseči zastavljen cilj, je lahko 

fizična ali mentalna (Pintrich & Schunk, 1996) . Fizična dejavnost vsebuje napor, vztrajnost 

itd., mentalna dejavnost pa zajema kognitivna dejanja, kot so: načrtovanje, predelava in 

organiziranje informacij, odločanje, reševanje problemov itd. (Kobal, Kolenc, Lebarič, Ţalec 

2009, 61). 

Delavčeva aktivnost je vedno odvisna od nekih notranjih pobud ali pa zunanjih draţljajev. Ta 

gibala delavčeve aktivnosti imenujemo s skupnim imenom motivacija. V delovni situaciji 

delujejo poleg njegovih motivov, interesov, stališč in potreb, ki izhajajo iz zasebnega ţivljenja, 

še taka gibala, ki so vezana izrazito na delovno situacijo. Motivacija ljudi na delu izvira iz: 

- pohvale in graje 

- konfliktne situacije 

- tekmovanja 

- sodelovanja 

- stimuliranja z osebnim dohodkom 
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Doslej je praksa pokazala, da pohvala načelno deluje tako, da pohvaljeni delavec poveča svoj 

trud in zato doseţe večji učinek. Pohvala je lahko individualna, lahko tudi skupinska, a vedno 

deluje pozitivno. Največji uspeh ima individualna pohvala delavca pred skupino ljudi. Le v 

primeru, ko pohvalimo delavca, ki tega ne zasluţi, deluje pohvala negativno na vse ostale v 

skupini. Nasprotno imenujemo grajo kot kazen in je negativen element motivacije, ki lahko 

deluje pozitivno, lahko pa negativno. Pozitivno deluje, ko je izraţena kot opozorilo zaradi 

napake pri delu, med štirimi očmi ali pa v obliki prijateljskega pogovora. Negativno pa deluje 

vedno tedaj, ko je izrečena javno ali v obliki poroga in zasmehovanja, posebno, če je to pred 

skupino. 

Delavec pride pri delu iz raznih razlogov v spor s sodelavci ali s predstojniki. Takim 

situacijam pravimo konfliktne situacije. Če se taka konfliktna situacija zadovoljivo reši, ima to 

vedno za posledico porast učinka sprtih delavcev, nasprotno pa vsako nadaljnje zaostrovanje 

zniţuje delovno učinkovitost. Pri tem je potrebno poznati ljudi, ko povzročajo konfliktne 

situacije. Običajno so to zelo neprilagojeni ljudje, taki, ki niso uspeli prilagoditi svojega 

ravnanja okolju, v katerem ţivijo, predvsem pa ne delovni situaciji.  

Kadar delavci poznajo rezultate svojega dela, tedaj običajno tekmujejo. Tekmujejo lahko med 

seboj ali pa vsak sam s sabo. To tekmovanje se običajno kaţe v doseganju in preseganju 

norme. Pri tem je poznavanje rezultatov za delavca nujno, drugače se ne zna orientirati, kajti ta 

informacija mu pokaţe, kje je. Nihče namreč ne ţeli biti slab, zato se delavci trudijo, da 

doseţejo vsaj zahtevano mejo učinka. Tekmovanje vedno deluje pozitivno in povečuje delovni 

učinek.  

Sodelovanje je tudi ena izmed oblik motivacije, ki povečuje delovni učinek. Dostikrat je tako 

fizični kot umski napor za posameznika prevelik, zato pričakuje pomoč. Skupni napor in 

sodelovanje pa rodita teţnjo k skupni pripadnosti in vse to povečuje delovni učinek, istočasno 

pa še izboljšuje odnose med sodelavci. Razume se, da so delavci, ki niso pripravljeni dajati 

pomoči, dostikrat osovraţeni.  

Novo nameščeni delavec vedno pričakuje pomoč in sodelovanje sodelavcev. Pri sodelovanju 

pride do delitve dela in uspeh je laţe doseči, učinek take delitve dela pa je neprimerno večji 

kot vsota učinkov posameznih delavcev. Industrijska delitev dela ţe po svoji organizaciji 

vključuje sodelovanje kot osnovno načelo proizvodnje.  

Eden zadnjih, manj pomembnih motivacijskih elementov, je tudi delavčev osebni dohodek, ki 

predstavlja denarno povračilo za vloţeni trud. Delavec ima v svojem ţivljenju določene 

biološke, socialne in kulturne potrebe, ki jih mora zadostiti. Osebni dohodek je namreč merilo 

standarda delavca in njegove druţine. Povečanje osebnega dohodka deluje pozitivno na 

njegovo motivacijo in posledica tega je, da je delavec pripravljen vloţiti v delo več truda. 

Vendar to ni vedno gotovo. Če so v delovni organizaciji slabi odnosi, tedaj povečanje 

osebnega dohodka nima nobenega uspeha pri delu. Kadar osebni dohodek delavca ne ustreza 

njegovemu vloţenemu delu, tedaj zgubi motivacijsko vrednost in deluje celo negativno.  
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Iz dosedanjega je lepo razvidno, da je uspeh vsakega delavca odvisen od sposobnosti, znanja 

in motivacije. Vsi trije elementi delovne storilnosti so neločljivo povezani. Če eden od njih 

izostane, delovni učinek takoj pade ali celo izostane. V delovnih organizacijah, kjer je 

napredovanje z manj zahtevnih delovnih mest na zahtevnejša povezano s formalno izobrazbo, 

se pogostokrat dogaja, da pridejo v vrhove delovne organizacije ljudje, ki nimajo sposobnosti 

za delovna mesta, na katera so napredovali. Imajo le znanje, ki pa ne zadošča za uspeh. So 

sicer zelo motivirani za ohranitev poloţaja, ki so ga dosegli, vendar neuspešni in dostikrat tudi 

cokla razvoja delovne organizacije. Sposobnosti imajo v tem primeru prednost. Sposobni 

delavci si pridobijo potrebna znanja in to velja toliko bolj, kolikor bolj je delo vodstvene 

narave. Če so pri tem tudi dobro motivirani za delo, tedaj uspeh navadno ne izostane. 

Razumljivo pa je, da je pričakovati največji uspeh pri katerem koli delu tedaj, ko so 

enakovredno prisotni vsi trije faktorji, to so sposobnost, znanje in motivacija (Jurman 1981, 

51–52). 

 

4.1.1. Pomen motivacije 

Za motivacijo sta značilna najmanj dva pomena, če jo preučujemo v povezavi z organizacijo. 

Po prvem lahko motivacijo označimo kot eno izmed strategij menedţmenta. Motivacija je 

pomembna aktivnost menedţmenta, s katero si menedţerji prizadevajo prepričati zaposlene, 

da bi s svojim delom dosegali rezultate, pomembne za njihovo organizacijo. Zato je naloga 

vsakega menedţerja motivirati zaposlene, da bodo opravljali svoje delo boljše in z večjo 

prizadevnostjo (Treven 1998, 106). 

Drugi pomen motivacije izhaja iz psihološkega koncepta in se nanaša na notranje, mentalno 

stanje posameznika. S tega vidika različni avtorji opredeljujejo motivacijo takole:  

1. Motivacija je pripravljenost za akcijo, da bi zadovoljili potrebo posameznika (Robbins, 

1992). 

2. Motivacija je povezana s posameznikovim duševnim stanjem in se nanaša na sprejem, 

usmeritev, vztrajnost, intenzivnost in konec določene oblike vedenja. (Landy, Becker, 1987).  

3. Motivacija vključuje dejavnike, ki usmerjajo in uravnavajo vedenje ljudi in drugih 

organizmov (Feldman, 1996). 

4. Problem motivacije je v bistvu problem mobilizacije in usmerjanja energije k 

postavljenemu cilju (Moţina, 1994). 

5. Motivacija je proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe in se nadaljuje z določenim 

vedenjem, da bi dosegli ţeleni cilj ter s tem zmanjšali ali v celoti zadovoljili potrebo (Luthans, 

1995; Treven 1998, 107). 
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4.2. Motivi in motivacija 

Vsak človek ima v svojem ţivljenju veliko različnih potreb. Potrebe so biološke oziroma 

izhajajo iz fizioloških zahtev organizma, kot so lakota, ţeja, bolečina, toplota in podobno. V 

nasprotju s temi nastajajo z osebnostnim razvojem druge vrste potreb, ki so psihološko 

zasnovane in so posledica določenih psiholoških stanj v organizmu, na primer potreba po 

priznavanju, statusu, pripadanju, potovanju idr. (Treven 1998, 75).  

Vse potrebe, biološke in psihološko zasnovane, povzročajo v organizmu določeno napetost 

(stanje tenzije). Tenzija sama po sebi ne vodi do zadovoljitve potrebe, temveč samo nakazuje 

na obstoj določene potrebe, ki jo moramo zadovoljiti. Motiv predstavlja stanje te tenzije v 

organizmu, ki jo je povzročila potreba (Gutić, 1991). Zato lahko za motivacijo trdimo, da je 

povezana z motivom in zahtevo po njegovi uresničitvi. Motivacijski proces je prikazan na 

sliki: 

                                

 

                            

                                                                                                                   

                                                                         

 

 

4.2.1. Motiviranje  

Motiviranje (spodbujanje) ima svojo gmotno in tudi psihološko stran, toda v bistvu gre za 

moţnost uresničevanja svojih interesov v okviru podjetja ter za medsebojno vplivanje in 

odzivanje, zavezovanje in dajanje. Podjetje motivira udeleţenca za uresničevanje politike s 

tem, da mu pomaga uresničevati njegove pričakovane interese (Kralj 1998, 15). 

 

nezadovoljena    
potreba 

tenzija 

motiv 

vedenje 

zadovoljena 

potreba 

Odprava 

tenzije 

Slika 1: Motivacijski proces (Treven 1998, 75) 
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4.2.2.  Najboljši način motiviranja in stimuliranja 

Permanentno in zlasti pravilno motiviranje in stimuliranje zaposlenih ima izjemne učinke na 

njihovo zadovoljstvo in uspešnost pri delu. Osnovno pravilo je, da vedno motiviramo in 

stimuliramo le s pozitivnimi ukrepi. To pomeni, da v namen motiviranja in stimuliranja 

izvajamo ukrepe, kot so nagrajevanje, hvaljenje, spodbujanje, podpiranje, navdušenje in 

podobno.  

Najučinkovitejši pristopi in ukrepi:  

- Nedenarno in denarno nagrajujemo vse uspehe zaposlenih. 

- Zaposlenim izraţajmo priznanje za prizadevnost pri delu, pohvalimo vsak doseţek 

vsakega zaposlenega. 

- Izpostavimo večje uspehe zaposlenih. 

- Z zaposlenimi izvajajmo redne motivacijske sestanke.  

- Zaposlenim čestitajmo za doseţke. 

- Nagrajujmo znanja in druge kompetence zaposlenih.  

- Zaposlenim ponudimo pomoč in podporo pri delu.  

- Na zaposlene prenašajmo naša znanja in izkušnje.  

- Nagrajujmo izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. 

- Zaposlenim izraţajmo podporo pri delu, projektih, učenju. 

- Izdelajmo motivacijske kartice s spodbudo in priznanjem.  

- Zaposlenim omogočajmo pridobivanje kvalitetnih znanj in izkušenj, izpostavimo 

najboljše zaposlene v posameznem mesecu in letu. 

- Zaposlene občasno nepričakovano nagradimo, brez trenutnega vzroka.  

- Izpostavimo vpliv uspehov posameznika na uspeh organizacije. 

- Spodbujajmo in navdušujmo zaposlene.  

- Izvajajmo manjše slovesnosti ob večjih doseţkih. 

- Zaposlene redno povprašajmo po stanju in problemih pri delu. 

- Najboljše posameznike javno izpostavljajmo kot dober zgled. 

- Izvajajmo občasne skupinske motivacijske govore zaposlenim. 

- Podeljujmo tudi pisna priznanja in pohvale zaposlenim. 

- Ob posebnih priloţnostih priredimo zabavna srečanja ali pogostitve. 

- Zaposlenim predstavljajmo pomen njihovega dela, učinke in koristi.  

- Izvajajmo individualne razgovore o ţeljah, ambicijah in zadovoljstvu.  

- Zaposlene presenetimo z drobnim darilcem ob rojstnih dnevih. 

- Z zaposlenimi se kdaj odpravimo na timske igre ali zgolj druţenje (Mihalič 2008, 26– 

27). 
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4.2.3. Najboljši način nagrajevanja 

Glede na oblike in vrste nagrajevanja izvajajmo denarno in nedenarno obliko nagrajevanja. 

Nedenarne nagrade, kot so predvsem izobraţevanja, napredovanja, boljši delovni pogoji, novi 

delovni pripomočki, potovanja, simbolne nagrade in podobno, so sicer nekoliko učinkovitejši 

od denarnih nagrad. Najboljše pa je, da nagrade kombiniramo in da nedenarni nagradi 

pridruţimo še denarno (Mihalič 2008, 62). 

4.2.4. Spodbujanje, navduševanje in motiviranje  

V okviru nagrajevanja zaposlenih za dobro in predvsem za nadpovprečno opravljeno delo ter 

pridobivanje in aplikacijo kompetenc ne smemo pozabiti na permanentno motiviranje 

zaposlenih s stalnim navduševanjem in spodbujanjem pri delu, čestitanjem za doseţke ter 

dajanjem podpore, izkazovanjem zaupanja in izraţanjem pohvale pri opravljanju del in nalog. 

Slednje je namreč izjemno učinkovito in celo bolj potrebno ter s strani zaposlenih pogosto tudi 

veliko bolj zaţeleno, kot je na primer nagrajevanje z dvema prostima dnevoma.  

V kontekstu navduševanja, spodbujanja, dajanja podpore in pohvale velja pravilo, da je 

pristope potrebno izvajati na vseh zaposlenih. Vodje včasih menijo, da odrasli ne potrebujejo 

pohval, da jih ni potrebno navduševati za delo in podobno, kar pa je popolnoma zmotno 

prepričanje. Dejstvo je, da si vsak zaposleni ţeli pohvale za dobro opravljeno delo ali za 

pridobljeno novo kompetenco in vsakdo bo delal bolje in z večjim veseljem ob pohvali za 

dobro opravljeno delo. Najpogosteje delamo napako pri sodelavcih, ki kaţejo najvišjo stopnjo 

navdušenja pri delu, in jih zato ne motiviramo, saj morda dajejo vtis, kot da ne potrebujejo 

dodatne spodbude in pohvale. Tak vtis je namreč zavajajoč in pogosto se zgodi, da tak 

sodelavec od izostanku nagrad in pohval enostavno odpove. Prav tako se v praksi pogosto dela 

napaka pri sodelavcih, ki izkazujejo niţje stopnjo kvalitete dela in imajo manj izraţene 

kompetence. Tudi tovrstne sodelavce je potrebno ob vsakokratnem doseţku, čeprav manjšem, 

pohvaliti in jih permanentno navduševati za delo ter jim dajati podporo, saj jih bomo ravno na 

ta način spodbudili k večjim uspehom (Mihalič 2006, 218). 

4.2.5. Motivacijske kartice 

Priporočljiv način permanentnega motiviranja in spodbujanja zaposlenih so tako imenovane 

motivacijske kartice. Na tovrstnih karticah navedemo razna motivacijska sporočila in 

spodbudne slogane. Motivacijske kartice izdelujemo za vse zaposlene, in sicer predvsem glede 

na posameznikove značilnosti, način dela, sposobnosti, glede na vrsto psihološke pogodbe 

zaposlenega in podobno. Motivacijska kartica mora biti namreč v čim večji meri 

individualizirana, zato jo praviloma izdelujejo neposredni vodje, ki tudi najbolj poznajo svoje 

sodelavce in najustreznejši način motiviranja posameznika.  

Motivacijske kartice so se zlasti v tuji praksi izkazale kot zelo učinkovite, saj jih ima zaposleni 

vedno pri sebi in je zato tudi učinek motiviranja permanenten (Mihalič 2006, 219). 
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4.2.6. Hvaljenje in grajanje zaposlenih  

Hvaljenje in grajanje zaposlenih, kot obliki motiviranja in stimuliranja, je smiselno izpostaviti, 

saj v praksi pogosto delamo napako pri izvajanju le-teh. 

Zlato pravilo je, da sodelavce vedno hvalimo in nagrajujemo javno in pred drugimi sodelavci, 

medtem ko jih grajamo in kaznujemo vedno le na štiri oči. V praksi pa je to ţal pogosto ravno 

obrnjeno. Zavedati se moramo, da z javno pohvalo enega sodelavca obenem spodbudimo in 

motiviramo tudi vse ostale sodelavce ter jim pokaţemo zgled, ki je zaţelen in zato posledično 

nagrajen. Seveda pa moramo tudi javno pohvalo izvesti na način, ki bo motivacijski za vse 

zaposlene in nikakor ne na način, ki bo povzročil zavist s strani drugih sodelavcev.  

Grajanje oziroma kritiziranje mora biti prav tako izvedeno premišljeno in korektno ter, kot ţe 

rečeno, predvsem ne vpričo drugih zaposlenih. Vse preveč vodij namreč ţivi v veliki iluziji, da 

z javnim grajanjem sodelavce utrjuje in vzpostavlja avtoriteto. Dejstvo pa je, da vodja s takim 

ravnanjem kaţe le svoje nepoznavanje poslovnega komuniciranja in vodenja v splošnem. 

Zavedati se moramo, da javno grajanje sodelavca s strani neposrednega vodje vsem ostalim 

sodelavcem sporoča precej slabega o vodji in ne o sodelavcu. Vsako kritiziranje sodelavca 

mora biti torej izvedeno diskretno in predvsem spoštljivo do sodelavca. Predvsem si 

neposredni vodja enostavno ne sme dovoliti nikakršnega dvigovanja glasu nad sodelavcem, 

kar je ţal prepogosto v organizacijah. Z vpitjem na sodelavca namreč ne bomo izvedli le 

psihičnega nasilja na delovnem mestu, temveč bomo pri svojem sodelavcu izgubili vse 

njegovo spoštovanje.  

Tako pri hvaljenju kot pri grajanju moramo izključno hvaliti ali kritizirati le delo in dejanja 

zaposlenega oziroma način njegovega odzivanja, nikakor pa ne smemo hvaliti ali grajati 

osebnosti sodelavca ali njegovih lastnosti in sposobnosti (Mihalič 2006, 219). 

4.3.  Spodbudno delovno okolje in prostor  

Delovno okolje in prostor sta zelo pomembna za to, da se zaposleni dovolj dobro počutijo na 

delovnem mestu, da so zadovoljni, produktivni in uspešni. Posledično je potrebno tudi temu 

nameniti dovolj pozornosti. Za vzpostavitev spodbudnega okolja in prijetnega delovnega 

prostora upoštevajmo naslednje:  

- Zagotovimo prostore, ki bodo v skladu z varnostnimi zahtevami. 

- Delovne prostore ohranjajmo urejene in čiste. 

- Svetloba v delovnih prostorih naj ne bo premočna in ne prešibka.  

- Skrbimo za redno vzdrţevanje delovnih strojev in naprav.  

- Zagotovimo kvalitetno in redno zračenje prostorov. 

- Delovni prostori naj se ob koncu delavnika vedno pospravijo. 

- Organizirajmo funkcionalen razpored naprav in pohištva v prostorih. 

- Poskrbimo za prijetno temperaturo v vseh letnih časih. 

- Hranjenje delovnih pripomočkov naj bo sistematično organizirano. 

- Zaposlenim zagotovimo ergonomsko ustrezne stole in mize. 
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- Omejujmo elektromagnetna sevanja. 

- Prostore opremimo s potrebnimi varnostnimi pripomočki. 

- Uvedimo predvajanje mirne instrumentalne glasbe na nizki glasnosti. 

- Delovne prostore popestrimo z rastlinami, okraski, slikami in podobnim. 

- Poskrbimo za ustrezno vlaţnost zraka. 

- Zmanjšajmo in preprečujmo preobremenjujoč hrup. 

- Poskrbimo za uporabo čim bolj kvalitetnih monitorjev. 

- V prostorih uporabimo tople barve sten, kot so rumena, rjava, oranţna. 

- Zaposlene občasno presenetimo z novimi delovnimi pripomočki in drugimi tovrstnimi 

ukrepi za prijetnejše delovne prostore in okolje pri delu (Mihalič 2008, 62). 

4.4.  Motiviranje kot pridobivanje ljudi za izvedbo 

Motivacija je tisto, zaradi česar ljudje delajo ob določenih sposobnostih in znanju. Motivacija 

je povezana z interesi (koristmi) tistega, ki dela in s pokrivanjem njegovih potreb. Koristi 

nastajajo kot poplačilo za delo v podjetju, torej na temelju izidov in doseganja ciljev podjetja. 

Menedţerji v podjetju uporabljajo motiviranje kot sredstvo vplivanja na zaposlene, da bi delali 

tako, da bi uresničevali cilje podjetja in s tem tudi svoje cilje. S tem pa jih motivirajo (Kralj 

1998, 239). 

4.5. Motiviranost, spodbudnost  

Motivacija je tesno povezana s človekovimi aktivnostmi, z delom. Lahko rečemo, da mora biti 

za vsako človekovo aktivnost vzrok, potreba, ki ji bo človek s svojo aktivnostjo tako ali 

drugače zadostil. S to trditvijo pa je povezana še druga: Cilji, neposreden povod delovne 

aktivnosti, morajo biti v zvezi s človekovimi specifičnimi potrebami, v zvezi, ki je smiselna za 

človeka v konkretni situaciji. Se pravi, ţiveti s soglasju s sprejeto vlogo, ki je opredeljena z 

delovnim poloţajem, in biti tako nagrajen (materialno in nematerialno), da bo nagrada odsev 

ocene naših lastnih sposobnosti v primerjavi z zmoţnostmi in doseţki drugih. S tega vidika so 

tudi bolj razumljiva različna sredstva motiviranja, zunanje in notranje spodbude k delu. Od teh 

je zdaj še najmočnejša materialna spodbuda, vendar ne gre zanemarjati tudi drugih. Tako na 

primer priznanje, promocije, odlikovanja pa tudi samostojnost, osebni razvoj itd., posredno ali 

neposredno, zagotavljajo materialno zadovoljitev potreb; oziroma delamo zato, da bi dobili 

čim več ustreznih sredstev za zadovoljitev raznih potreb, ki jih imamo. Vendar je pomembno, 

da ločujemo pri sredstvih, ki motivirajo, tista, ki nas neprestano spodbujajo, od tistih, ki nas 

šele posredno spodbujajo k delovnim aktivnostim. Vsekakor pa ni umestno vztrajati pri 

»zastareli in zanesenjaški« miselnosti dela nekaterih poslovnih delavcev, ki še vedno 

»računajo in pričakujejo« aktivnost od nekakšne »pridnosti in ubogljivosti« delavcev, nič manj 

pa ni zaostala miselnost tistih vodilnih delavcev, ki še vedno verujejo v tradicionalna, 

nepreverjena izročila, oziroma še vedno kampanjsko rešujejo probleme šele takrat, ko 

nastanejo in ţe imajo znake frustriranosti (Moţina, Bernik, Svetic, 2004, 182).  
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Sodobne poslovodne delavce v organizaciji zanima odgovor na vprašanje, kako z raznimi 

motivacijskimi sredstvi povečati uspešnost in zmanjšati fluktacijo, stroške, neizkoriščen čas 

in drugo. Raziskovalce pa zanima predvsem odgovor na vprašanje zakaj; to je odkriti vzroke, 

ki pogojujejo posameznikovo neustrezno vedenje, in določiti v mnoţici drugih subjektivnih 

dejavnikov in organizacijskih aktivnosti pravo mesto motivacijskim faktorjem.  

Za raziskovanje nekateri predlagajo model, ki izvira iz domneve, da je človekova aktivnost 

(A), funkcija (f), interakcije med osebo (O) in situacijo (S), med objektivnimi in subjektivnimi 

faktorji aktivnosti: 

A = f (O                 S) 

Ta koncept ne le da predpostavlja, da delujejo motivi v interakcijskem polju osebe in situacije, 

marveč tudi trdi, da povzroča zaznava (percepcija) situacije v človeku določene psihološke 

napetosti, ki pogojujejo tudi samo percepcijo situacije. Tako bi imeli motivi po svoji naravi 

tako organizacijsko-situacijski kot fiziološko-psihološki vir. Spodbude, ki so bistveni element 

motiviranja, so lahko po naravi pozitivne, se pravi, spodbujajo določeno aktivnost, ali pa 

negativne, jo torej ovirajo. Problem motivacije je v bistvu problem mobilizacije in 

usmerjanja energije k postavljenemu cilju.  

Če bi ţeleli na splošno definirati odnos med motivacijo in delovnimi aktivnostmi, bi rekli 

takole: Menimo, da morajo za vsako človekovo aktivnost obstajati vzrok, potreba in povod, 

cilj, ki ga kanimo z aktivnostjo posredno ali neposredno doseči. Potreba in cilj, »connditio sine 

qua non« vsake aktivnosti, sta »per definitionem« v interakcijskem odnosu, ki pogojujejo 

motivacijski splet. Kot motivacijski splet potemtakem definiramo vse, kar nas vodi k 

aktivnosti oziroma kar daje tej aktivnosti vektorsko znamenje: smer, intenzivnost in trajanje. 

(Moţina, Bernik, Svetic, 2004, 182).  

Precej avtorjev se je ukvarjalo s posebnimi vidiki motiviranja oziroma z raziskovanjem 

posameznih motivacijskih dejavnikov na splošno ali po posameznih področjih. Tako dva 

raziskovalca (Moţina: 1991) v svoji študiji poročata, da so na delovnih mestih, na katerih je 

zapleteno delo »višja kvalifikacijska raven«, motivacijski dejavniki, kot so na primer moţnost 

za osebni razvoj, uspešnost pri delu, notranje vrednote dela …, bolj ocenjeni in imajo večjo 

motivacijsko vrednost (Moţina, Bernik, Svetic, 2004, 185).  

Drugače pa je na »niţji kvalifikacijski ravni« (kjer prevladuje enostavno, nekvalificirano 

delo), na kateri so bolj cenjeni dejavniki, kot so na primer stalnost pri delu, plača, zadovoljstvo 

itd. Ta tendenca je opazna tudi v razločku med »storitvenim« in »proizvodnim« delom, in 

sicer: Čim bolj je delo kvalificirano, zapleteno in pomembno, tem bolj se izraţajo notranji 

motivacijski dejavniki, in narobe. Čim bolj je delo enostavno, nekvalificirano in manj 

pomembno, tem bolj se uveljavljajo zunanji dejavniki.  

V eni izmed nadaljnjih študij, v katero so zajeli vse ravni vodstva, kaţejo izsledki na to, da z 

rastočimi hierarhičnimi stopnjami raste tudi zadovoljstvo s potrebami, predvsem z višjimi 

potrebami, kot je za osebni razvoj, samostojnost, spoštovanje, medtem ko ni razločkov za 

drugi dve kategoriji potreb, to so varnost in osnovne potrebe. Izsledki študije tudi kaţejo, da so 
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zveze med ravnijo vodstva in stopnjo pomembnosti potreb. Višji vodstveni delavci pripisujejo 

potrebam, na primer »samostojnosti« in »osebnemu razvoju«, večjo pomembnost za svoje 

delo, kakor jo pripisujejo niţji vodstveni delavci. Nadalje študija ugotavlja, da bi se dalo 

govoriti o negativnih in pozitivnih motivacijskih dejavnikih, ki so pomembni za delo, 

plačo, poloţaj, moč v organizaciji in moţnost napredovanja. Tako tisti, ki so visoko na lestvici 

»nevrotičnosti« oziroma zaskrbljenosti, so visoko tudi pri dejavniku »dobre plače«; nasprotno 

pa so tisti, ki so na spodnjem kraju lestvice »zaskrbljenosti«, visoko pri dejavniku moţnosti 

izpopolnjevanja.  

Nadalje so raziskovalci ugotovili premik dejavnika »zaslužek«. V letu 1970 so ga delavci 

postavili na peto mesto, v letu 1980 na tretje mesto, v letu 1994 pa na prvo mesto, kjer je 

najbrţ še danes. Tudi drugi dejavniki so s časom zamenjali svoje mesto. 

Plača se da le delno nadomestiti z drugimi motivacijskimi dejavniki, kot so dobri sodelavci, 

moţnosti napredovanja, strokovno izpopolnjevanje, zanimivost dela, uspeh pri delu in 

podobno. Ugotovljeno je bilo, da med naštetimi dejavniki (vsaj med zanimivim delom, 

uspehom pri delu in dobrimi sodelavci) ni bistvenih razlik, če jih primerjamo na primer v 

okviru odstotnih razmerij danih odgovorov ali z ustreznim indeksom. Torej bi bilo pravilneje, 

če bi govorili o multiplem vplivu posameznih dejavnikov in ne zgolj o prepotentnosti 

posameznih potreb.  

Nadaljnji raziskovalci (Hackman et al: 2000) so upoštevali vpliv raznih dejavnikov in 

poskušali v svoji teoriji opredeliti osnovne pogoje, ki povečujejo delovno motivacijo in 

zadovoljstvo pri delu, hkrati pa ugotoviti, kako se takšni pogoji lahko ustvarijo. Pri tem 

vzpostavljajo osnovno tezo, da ljudje delajo dobro, če so zadovoljni z delom oziroma če 

jih določeno delo zadovoljuje.  

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da bodo zaposleni dosegli visoko notranjo motivacijo, so: 

1. Zaposleni morajo poznati rezultate svojega dela. 

2. Zaposleni morajo verjeti, da so osebno odgovorni za rezultate svojega dela. 

3. Zaposleni morajo imeti občutek, da je njihovo delo pomembno. 

 

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

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

naslednje najpomembnejše značilnosti oziroma zahteve dela:  

 

1. Raznolikost sposobnosti (čim več znanja, talenta ter veščin terja določeno delo, tem večji je 

občutek pomembnosti dela za posameznika). 

2. Istovetenje z delom (ljudje bolj skrbno in kvalitetno opravljajo delo, če se poistovetijo z 

delom). 

3. Pomembnost dela (občutek pomembnosti se poveča, če delavci vedo, da bo dobro 

opravljeno delo imelo bistven vpliv na boljše fizično psihično počutje drugih ljudi). 

4. Samostojnost pri delu (posledica povečevanja samostojnosti pri delu se kaţe v povečani 

odgovornosti za uspeh).  
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5. Povratne informacije (vsak delavec mora biti neposredno in jasno obveščen o rezultatih 

svojega dela).  

 

 
                                   Raznolikost         Istovetenje      Pomembnost 

STOPNJA                            sposobnosti  +    z delom      +      dela                          samostojnost          povratne  

MOTIVACIJSKEGA =                                                                                         X         pri delu       X  informacije 

POTENCIALA                                                    3 

 

Glede na to, da na stopnjo motivacije vpliva vseh pet značilnosti dela, je dobro vedeti, kako 

vpliva vsaka posamezna značilnost dela na stopnjo motivacije. Stopnja motivacijskega 

potenciala je torej odvisna od: 

Iz modela je razvidno, da ţe visoka stopnja samostojnosti ali povratne informacije lahko 

močno vpliva na končno količino skupnega motivacijskega potenciala. To pomeni, da visoka 

stopna notranje motivacije, ki je predvsem odvisna od pomembnosti, in istovetenje z delom ter 

z moţnostjo uporabe svojih sposobnosti, sama po sebi še ne zagotavlja visoke stopnje 

celotnega motivacijskega potenciala, moţne količine (intenzitete) motivacije.  

Kot ţe rečeno, model obravnava motivacijo kompleksno; model namreč poleg značilnosti dela 

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

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

 

Te lastnosti ljudi, ki jih imenujeta moderatorji, so: znanje, potreba po razvoju in zadovoljstvo 

pri delu.  

Ustrezna znanja in izobrazba za delo, ki ga posameznik opravlja, vplivajo na visoko stopnjo 

notranje motivacije.   

Nekateri ljudje imajo izrazito potrebo po osebni popolnosti (dovršenosti), pri učenju in v 

osebnostnem razvoju (ne glede na to, kakšno delo opravljajo). Tako imajo razvito potrebo po 

osebnem razvoju in so nagnjeni k razvijanju visoke stopnje notranje motivacije, posebno kadar 

je njihovo delo zapleteno in polno izzivov. Drugi čutijo majhno potrebo po razvoju in bodo 

slabše izkoristili moţnosti za osebni razvoj, kakršnega omogoča visoka stopnja motivacijskega 

potenciala, ki ga vsebuje določeno delo.  

Zadovoljstvo pri delu obravnava predvsem razne vidike dela: varnost zaposlitve, višino plač 

in drugih denarnih nagrad, odnose med sodelavci ter razmerja med delavci in njihovimi 

predpostavljenimi. Čeprav vsak od teh dejavnikov vpliva na uspešnost dela, postanejo še 

posebej pomembni, kadar delujejo v povezavi. Pri tem predpostavljamo, da bo delavec, ki je 

relativno zadovoljen s plačilom, varnostjo zaposlitve, s sodelavci in predpostavljenimi, 

odgovoril na novo, bolj zanimivo delo bistveno bolj pozitivno kakor tisti, ki s temi 

značilnostmi dela ni zadovoljen. Če ima poleg tega še močno potrebo po osebnem razvoju, 

potem lahko od njega pričakujemo še višjo stopnjo notranje motivacije.  

Najslabša moţnost je, če je delo po stopnji motivacijskega potenciala sicer visoko 

ovrednoteno, hkrati pa posameznik zanj nima ustreznih znanja in sposobnosti, ob tem pa mu je 

še malo mar osebni razvoj ter je zelo nezadovoljen pri delu (torej je nezadovoljen s plačo in 

dodatki, z varnostjo zaposlitve, s sodelavci in predpostavljenimi). Za takšne delavce je 

najbolje (enako za podjetje), da opravljajo enostavna in rutinska dela ali pa, da jih premestijo k 
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drugim delom, saj sicer lahko pri njih ţe vnaprej računamo s slabimi osebnimi in delovnimi 

rezultati.  
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To lahko ponazorimo z grafičnim prikazom na sliki :  

                                                                                                                

                                                      
                           

 

 

 

                                                                                                                  

                                                     

 

 

 

 

                                                                                                                

 

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                              

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJPOMEMBNEJŠE 
ZNAČILNOSTI 

DELA 

KRITIČNA 
PSIHOLOŠKA 

STANJA 

REZULTATI 

Raznolikost 
Sposobnost 
Istovetenje z delom 
Pomembnost dela  

OBČUTEK 

POMEMBNOSTI 

DELA 

Visoka stopnja notranje 
motivacije 

Samostojnost pri delu OBČUTEK 
ODGOVORNOSTI ZA 

REZULTATE DELA 
Veliko zadovoljstvo 

zaradi razvoja 

Povratna informacija 
o delovni uspešnosti POZNAVANJE 

DEJANSKIH 
REZULTATOV DELA  

Visoka storilnost 

Veliko splošno 
zadovoljstvo 

 
MODERATORJI 

1. znanje in izobrazba 
2. potreba po osebnem razvoju 
3. zadovoljstvo pri delu  

Slika 2: Ponazoritev teorije motivacijskega potenciala (Možina, Bernik, Svetic 2004, 189) 
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5. MOTIVACIJSKE TEORIJE                                                   

 5.1 Opredelitev motivacijskih teorij  

Teorijo motivacije je proučevalo več raziskovalcev, znanstvenikov (Maslow, Herzberg, Likert 

in drugi), ki so ugotovili, da za vsako človekovo aktivnost obstaja vzrok. Maslow potrebe 

razvršča na fiziološke, potrebe po varnosti, socialne potrebe, potrebe po spoštovanju in 

potrebe po samouresničevanju. Ko je zadovoljena potreba na niţji stopnji, se sproţi potreba na 

višji stopnji (Moţina, Bernik, Svetic 2004, 154). 

Herzberg motivacijske dejavnike razvršča v motivatorje, ki neposredno vplivajo na 

produktivnost dela, in higienike, ki posredno vplivajo na uspešnost dela. Ugotovitve kaţejo, da 

ljudi motivirajo predvsem naslednji dejavniki: izzivi, ki jih delo nudi, moţnost prispevka k 

organizacijskim ciljem, moţnosti, da uporabijo svoje sposobnosti in se pri tem razvijajo, 

moţnosti, da vplivajo na odločitve, ki se nanašajo na njihovo delo, ter dobro plačilo za dobro 

opravljeno delo (Moţina, Bernik, Svetic 2004, 154). 

Teorije: Leavittova (motivacija je cikličen proces, ki poteka po poti od draţljaja, potrebe, 

napetosti, aktivnosti do cilja in nazaj prek zmanjšanja potrebe in olajšanja), Herzbergova 

(higieniki – odstranjujejo neprijetnosti, motivatorji – neposredno spodbujajo k delu), 

Hackman-Oldhamerjev model obogatitve dela (doţivljanje pomembnosti – delo se izplača, 

doţivljanje odgovornosti – daje občutek osebne odgovornosti, poznanje izidov – poznanje 

ravni uspešnosti, vse skupaj vodi k veliki motiviranosti za delo), Frommova (ljudje delajo 

zato, ker bi radi nekaj imeli, in zato, ker bi radi bili nekaj, kar se med seboj ne izključuje) itd.  

Motivacijske teorije nam pomagajo ustvariti motivacijske modele, pri čemer moramo posebej 

paziti na občutke, kot so: pravičnost, enakost, pričakovanja.  

Pravičnost je načelo, po katerem zaposleni pričakuje od organizacije ustrezna povračila za 

njegove prispevke.  

Enakost pomeni, da zaposleni pričakujejo, da bodo od organizacije dobili pribliţno takšno 

odškodnino, kot so organizaciji prispevali. Občutek neenakosti sili prizadete k negativnim 

odzivom, npr. manj delati: »Ne moreš me plačati tako slabo, da ne bi jaz še slabše delal!« ipd.  

Pričakovanja se nanašajo na predpostavko, da bodo ljudje izbirali tisto aktivnost, ki naj bi dala 

njihovim pričakovanjem ustrezne izide. Gre torej za zadovoljstvo, ki pa mora biti usklajeno 

tudi z učinkom.  

Motivacijski dejavniki obstoje po navadi iz nagrad in kazni, prve pospešujejo ţeleno vedenje, 

druge odpravljajo nezaţeleno vedenje. To je mogoče uporabiti za usmerjanje: ljudje sprejmejo 

neko draţljajsko stanje in se odločijo za neko določeno vedenje. To povzroči neke določene 

posledice, nagrado ali kazen, kar zopet vpliva na delavčevo ponovno odločitev. Ta pa se 

usmerja k večjim ugodnostim in manjšim neugodnostim. 
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Motivirati je mogoče s plačo, z moţnostmi uveljavljanja, izobraţevanja in urjenja ter zato tudi 

napredovanja, z ugodnim delovnim okoljem, z obogatenim delom, obrobnimi ugodnostmi ipd.  

Opozoriti moramo tudi na motiviranje menedţerjev samih, ki je poleg gmotnega dela 

pomembno tudi v moči, ugledu in samouresničenju. Menedţerji se dogovorijo za tako svoje 

motiviranje s posamično (individualno) pogodbo, podobno tudi nekateri strokovnjaki, medtem 

ko se mora večina zadovoljiti za izvajalno delo s kolektivno pogodbo, ki pa seveda tudi 

vsebuje motiviranje (Kralj 1998, 240). 

Vsaka motivacijska teorija si prizadeva razloţiti vzroke za vedenje ljudi in procese, ki 

povzročijo vedenje. Tiste, ki se ukvarjajo s tem, »kaj« motivira vedenje, imenujemo vsebinske 

teorije. Teorije, ki so bolj osredotočene na to,  »kako« motivirati vedenje, pa označujemo kot 

procesne teorije (Tosi in drugi, 1994). 

Vsebinske teorije so usmerjene predvsem na preučevanje človeških potreb ali posebnih 

motivov, ki povzročijo določeno obliko vedenja. Na primer, če rečemo »Jana je motivirana za 

svoje delo zaradi visoke plače« ali »Luka je opravil določeno nalogo, ker je zanj značilna 

velika potreba po moči«, smo v obeh primerih navedli, kaj je vzrok za njuno vedenje, s čimer 

se, kot sedaj ţe vemo, ukvarjajo vsebinske teorije motivacije. Med njimi bom v nadaljevanju 

podrobneje predstavila teorijo potreb, dvofaktorsko motivacijsko teorijo, teorijo ERG in 

teorijo značilnosti dela.  

Pri procesnih teorijah ni toliko poudarka na posebnih dejavnikih, ki povzročijo vedenje, kot na 

načinu, kako se pojavi sprememba v vedenju. Vsebinska teorija oblikuje na primer naslednjo 

trditev o vedenju: »Povečanje plače lahko izboljša zadovoljstvo pri delu in vpliva na kakovost 

izvajanja nalog«, procesna teorija pa razloţi, tako ali drugače, kako pride do te oblike vedenja. 

Med temi teorijami bomo podrobneje obravnavali teorijo spodbujanja, teorijo pričakovanja in 

teorijo pravičnosti. (Treven 1998, 107). 
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5.1.1 Kognitivne teorije motivacije 

Kognitivne teorije poudarjajo pomen psihološke ravni motivacijskih vplivov na vedenje. 

Mnogi od teh vplivov presegajo biološke potrebe in gone v tem, da: 

- lahko dejansko vsebujejo vedenje iskanja draţljajev – povečajo vzburjenje ali ravni 

gonov, ne pa zmanjšajo. In 

- lahko se kombinirajo s socialnimi motivacijskimi potrebami ali ţeljami vesti se na 

socialno ustrezne načine. Tako lahko rečemo, da gre za vedenje, ki je hkrati izzvano 

od zunaj in tudi motivirano od znotraj.  

 

Primeri teh kognitivnih in psihosocialnih motivacijskih dejavnikov so: 

Radovednost – Oboji, ţivali in ljudje, so motivirani za raziskovanje in iskanje informacij, 

celo kadar so biološke potrebe potešene. 

Kognitivna skladnost – Ljudje so motivirani, da mislijo in ravnajo (delujejo) na skladne 

(konsistentne) načine, da se izognejo neprijetni kognitivni disonanci. 

Potreba po nadzoru – Ljudje so motivirani, da uveljavljajo nadzor nad svojim ţivljenjem – 

zaznane ovire nad svobodo lahko povzročijo odpor, pomanjkanje nadzora pa lahko privede do 

naučene nebogljenosti in depresije. 

Potreba po doseganju – motiviranost za doseganje visokih ravni uspešnosti (Hill 1998, 182). 

 

 

5.1.2. Humanistične teorije motivacije 

Maslov je prepričan, da so ljudje motivirani s potrebami, ki presegajo temeljno biološko 

preţivetje. Za človekovo naravo je temeljna ţelja po rasti in razvoju, da bi dosegel svoj polni 

potencial – kar imenujemo »samoaktualizacija«. Maslow je predlagal hierarhijo potreb v 

razponu od niţje ravni temeljnih potreb do višjih ravni psiholoških in aktualizacijskih. Samo 

kadar so spodnje ravni sorazmerno zadovoljene, se oseba lahko pomakne k višjim. Drugi 

raziskovalci so predlagali humanistične motivacijske vplive na vedenje. Rogers npr. poudarja, 

da posamezniki stremijo k doseţku svojega idealnega sebstva (jaza), ker so motivirani k 

samoizboljšanju (Hill 1998, 182). 
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5.2 Maslowa motivacijska teorija  

Maslowa motivacijska teorija o človekovih potrebah: človekova dejavnost je usmerjena 

navzgor k vse bolj privlačnim ciljem, vendar morajo biti pri tem zadostno zadovoljene niţje 

ravni. Potrebe motivirajo, dokler niso zadovoljene. Razvršča jih v hierarhijo potreb: fiziološke 

potrebe (biološko preţivetje: potrebe po snoveh, po izločanju, po fizični celovitosti, po spanju, 

po počitku, spolnosti ipd.), potrebe po varnosti (trajno zagotovljene bivalne in ţivljenjske 

potrebe), potrebe po pripadnosti in ljubezni (partner, druţina, skupina, organizacija ipd.), 

potrebe po ugledu in samospoštovanju ter potrebe po samopotrjevanju. (Kralj 1998, 239). 

Med prvimi, ki je utemeljil teorijo motivacije, je bil Maslow (v Moţina: 1991). Njegova 

teorija sestoji iz dveh osnovnih konceptov, in sicer iz koncepta hierarhije potreb in koncepta 

prepotentnosti potreb. Hierarhična razvrstitev potreb je po Maslowu naslednja: fiziološke 

potrebe, potrebe po varnosti, socialne potrebe, potrebe po spoštovanju in potrebe po 

samouresničevanju. Tem potrebam ustrezajo motivacijski dejavniki: hrana, zasluţek, stalnost 

zaposlitve, medsebojni odnosi, moţnost samostojnega delovanja in izpopolnjevanja, 

zanimivost in privlačnost dela itd. Bolj zanimiva kakor razvrstitev potreb pa je klasifikacija 

arbitrarne vrednosti, to je razporeditev potreb v hierarhično lestvico po prepotentnosti. 

Koncept prepotentnosti pravi, da motivirajoča vrednost motivacijskega dejavnika ugasne z 

zadovoljitvijo potrebe, ki ga zavestno ali podzavestno pogojujejo. In dalje, zadovoljena 

»niţja« potreba sama po sebi aktivira v hierarhiji naslednjo »višjo« potrebo. Toda ţe 

aktivirana »višja« potreba postane dezaktivirana, kakor hitro se zaradi prikrajšanja ponovno 

aktivira »niţja«, nekoč ţe zadovoljena potreba (Moţina, Bernik, Svetic, 2004, 183–184). 
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5. 3 Herzbergova teorija motivacijske higiene  

Motivatorji vplivajo neposredno na produktivnost dela, medtem ko je higienikom prepuščena 

vloga, da preprečujejo upad morale in tako posredno vplivajo na uspešnost. Higieniki, mednje 

sodijo v glavnem zasluţek, medosebni odnosi, organizacijske in delovne razmere, ustvarjajo 

samo nevtralno osnovo, ustrezno izhodišče za uspešno delovanje motivatorjev. Pomembni pa 

postanejo tisti trenutek, ko niso več zadovoljene potrebe, ki jih higieniki predstavljajo. Ali 

povedano drugače: ni rečeno, da bi moral delavec, ki je zadovoljen z zasluţkom, z delovnimi 

razmerami, s predstojniki ter sodelavci, delati bolje in več. Toda organizacija z 

nezadovoljnimi delavci je ob normalnih razmerah razpoloţljivosti kadrov, v procesu 

dezintegracije, razsula. Vloga uspešne stimulacije sodi, ob zadovoljenih higienikih, torej 

povsem na področje motivatorjev. Motivatorji so dejavniki, ki so notranje povezani z delom 

samim: to so zanimivo delo, zadovoljstvo z delom, uspeh pri delu, priznanje za dobro 

opravljeno delo. Očitno pa je, da so » higieniki« prav tako pomembni kot »motivatorji«, saj 

ustvarjajo slednjim učinkovito startno osnovo (Moţina, Bernik, Svetic 2004, 184). 

Svoj čas je veliko pozornosti zbujala teorija motivacijske higiene. V svojih osnovnih 

elementih predstavlja ta teorija tiste dejavnike, ki povzročajo zadostitev ali nezadovoljstvo z 

delom. V prvo skupino teh faktorjev spadajo:  

1. Motivatorji 

a) Tisti dejavniki opravil (ali vrste potreb), ki vselej takrat, kadar so prisotni v zadostnem 

obsegu, povečajo zadovoljstvo z delom in motiviranost za čim boljši uspeh pri opravljanju 

naloge; 

b) kadar manjkajo, ti dejavniki ne povzročajo zadovoljstva;  

c) ti dejavniki odsevajo potrebo po osebnem razvoju in so neposredno povezani z delom.  

Motivatorji so npr. dobri rezultati lastnega dela, ki jih drugi priznajo, določena stopnja osebne 

odgovornosti, moţnosti za osebni razvoj posameznika itd. Drugo skupino dejavnikov pa 

sestavljajo:  

2. Higienski faktorji  

a) Kadar so ti dejavniki odsotni, povečujejo nezadovoljstvo delavca z delom v sorazmerju s 

stopnjo svoje neprisotnosti; 

b) kadar so prisotni, preprečujejo nezadovoljstvo, ne spodbujajo pa motivacije za 

napredovanje in uspeh;  

c) ti dejavniki odsevajo potrebo po zmanjšanju nezadovoljstva z rutinskim, repetitivnim delom 

in so neposredno povezani z delom in tudi z okoljem.  
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Higienski faktorji so npr. osebni dohodek, tehnološka učinkovitost organizacije dela, kontrolni 

proces itd.  

Herzberg in drugi (1957) odkrivajo nekatere osnovne dejavnike človeškega obnašanja, ne pa 

tudi njihovega pravnega bistva. Nezadovoljstvo z delom izhaja tako iz faktorjev, ki so 

neposredno povezani z značajem rutinskega, dolgočasnega dela, kot tudi iz faktorjev, ki so 

neposredno povezani z značajem delovnega procesa kot celote. Aktivnost vedno izvaja ţiv 

človek in jo zato ne moremo analizirati ločeno od njegovega pogleda na svet, ideologije, 

nacionalnih občutkov, pripadnosti skupini, politične angaţiranosti in drugih dejavnikov, ki 

določajo obnašanje (Marx in Engels, 1937).  

Spoznanja o delovanju potreb na organizacijsko obnašanje so na meji različnih znanstvenih 

disciplin, njihov nadaljnji razvoj v znanosti in praksi torej lahko pričakujemo samo od poli-

disciplinskega proučevanja dejavnikov obnašanja. Nove proizvodne sile informacijske druţbe, 

ki prodirajo v moderno proizvodnjo, človeško ţivljenje in kulturo, imajo različne človeške 

parametre. Znanost in njena raznolika uporaba sta mnogo tesneje in bolj bistveno povezani z 

razvojem človeka kot abstraktno človeško delo (Marx 1953) (Florjančič, Bernik, Novak 2004, 

175–176). 

5.4 Teorija potreb  

 

Slika 3: Piramida oz. hierarhija človekovih osnovnih potreb 

 

Vir: http://www.velosimed.com  

Najbolj znana izmed različnih motivacijskih teorij je vsekakor teorija Abrahama Maslowa, ki 

je preučeval motive z vidika človeških potreb, njihove ravni in pomena časovne razseţnosti 

(Maslow, 1954). V svoji teoriji potreb je Maslow razvil dva koncepta:  

- Obstaja pet temeljnih skupin potreb in 

- temeljne potrebe so med seboj v hierarhičnem razmerju. Med temeljne skupine 

človeških potreb po njegovem mnenju spadajo fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, 
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socialne potrebe, potrebe za spoštovanjem in potrebe po samouresničevanju. Vse te 

potrebe so urejene po hierarhičnem vrstnem redu. (Treven 1998, 114). 

 

1. Fiziološke potrebe. Temeljna raven v hierarhiji, fiziološke potrebe, so večinoma istovetne s 

primarnimi potrebami, ki se jih človek ne more naučiti, temveč jih pridobi po rojstvu. Ko 

posameznik zadovolji te potrebe, z njimi ni več motiviran. Na primer, lačna oseba si prizadeva 

dobiti hrano. Vendar ko zauţije recimo večerjo in ni več lačna, ni več motivirana s 

pridobitvijo hrane.  

2. Potrebe po varnosti. Druga raven potreb je v splošnem podobna potrebam po varnosti, ki 

smo jih opisali kot ene izmed sekundarnih potreb. Te potrebe odsevajo ţeljo človeka, da se 

zaščiti pred izgubo bivališča, hrane in drugih podobnih dobrin, ki so potrebne za njegovo 

preţivetje. Potrebe po varnosti so povezane tudi s teţnjo ljudi, da ţivijo v stabilnem in 

predvidljivem okolju. Tudi te potrebe, kadar so zadovoljene, več ne motivirajo človeka. 

3. Socialne potrebe. Tretja, sredinska raven potreb, se pribliţno ujema s potrebami po 

pripadnosti, ki smo jih omenili med sekundarnimi potrebami. Te potrebe so tesno povezane z 

ţeljo človeka po ljubezni in pripadnosti. Pri večini ljudi je potreba po interakciji z drugimi, pa 

tudi potreba po tem, da so priznani in cenjeni, zelo razvita. Nekateri ljudje lahko zadovoljijo 

omenjeno potrebo s tem, ko se pridruţijo določeni skupini ljudi, drugim pa zadostuje podpora 

druţinskih članov ali drugih posameznikov. 

4. Potrebe po spoštovanju. Četrta razen so višje potrebe ljudi. 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. Če ima človek zadovoljene potrebe po 

spoštovanju, se poveča njegovo zaupanje v lastne sposobnosti, nasprotno pa se pri njem pojavi 

občutek podrejenosti in nezaupanja v svoje sposobnosti.  

5. Potrebe po samouresničevanju. Najvišja raven je kulminacija vseh socialnih in višjih potreb 

ljudi. 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. Potrebe te ravni motivirajo človeka, da transformira percepcijo o samem sebi v 

stvarnost.  

Maslowa teza o hierarhiji potreb, po kateri naj bi najprej zadovoljili potrebe na niţji in šele 

potem potrebe na višji ravni, je v zadnjih letih predmet številnih razprav. V normalnih 

okoliščinah običajno zadovoljujemo potrebe po naravnem vrstnem redu, od niţje ravni do 

višjih. Ko so potrebe na niţji ravni zadovoljene, se pojavijo in nato tudi skušamo zadovoljiti 

potrebe na višji ravni (Treven 1998, 116). 
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Teorija o hierarhiji potreb je zelo vplivala na sodobne, menedţerske pristope k motivaciji. To 

teorijo je namreč mogoče prirediti v vsebinski model delovne motivacije, ki je prikazan na 

sliki. Če Maslowe ocene o zadovoljenosti potreb posamezne ravni prenesemo na sodobno 

organizacijo, lahko ugotovimo, da bi bile potrebe niţjih ravni v splošnem zadovoljene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrebe po samouresničevanju 
osebni razvoj, uporaba vse sposobnosti 

                                 

 

 

potrebe po spoštovanju 
nazivi, statusni simboli, promocije 

socialne potrebe 
formalne in neformalne delovne skupine 

 
potrebe po varnosti 

načrti za napredovanje, sindikat, zdravstveno zavarovanje, 
pokojninsko zavarovanje, načrti pomoči zaposlenim 

 
temeljne potrebe 

plača 

pp Slika 4: Hierarhija delovne motivacije (Treven 1998, 116) 
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5.5 Dvofaktorska motivacijska teorija  

Psiholog Frederick Herzberg je preučeval, kako vpliva zadovoljstvo pri delu na učinkovitost in 

motiviranost človeka (Herzberg, 1959). V svoji študiji je ugotovil, da je mogoče vse 

motivacijske faktorje razdeliti v dve veliki skupini: na higienike in motivatorje, ki so prikazani 

v tabeli. Zato se njegova teorija imenuje dvofaktorska teorija. Vsaka izmed teh skupin drugače 

vpliva na zaposlene v njihovem delovnem okolju. Higieniki sami ne spodbujajo ljudi k 

dejavnosti, temveč odpravljajo neprijetnosti ali kako drugače ustvarjajo okoliščine za 

motiviranje, motivatorji pa neposredno spodbujajo ljudi k delu.  

Temeljni element dvofaktorske teorije (tabela) 

   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 

( Treven 1993, 107). 

 

Tabela 1: Temeljni element dvofaktorske teorije 
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5.6 Teorija ERG    

Clayton Adelfer je dopolnil Maslowovo 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 Herzberg, da je pomembno razvrstiti potrebe ljudi v skupine in da je 

bistvena razlika med potrebami niţjih in višjih ravni.  

Adelfer je določil tri skupine temeljnih potreb. Iz angleških besed za te skupine potreb 

(existence, relatedness, growth) izhaja ime teorija ERG. Te skupine potreb so (Adelfer, 1969): 

1. potrebe po obstoju 

2. potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi  

3. potrebe po razvoju 

  

Potrebe prve skupine se nanašajo na izpolnjevanje osnovnih, materialnih in eksistenčnih 

zahtev. Ta skupina vključuje potrebe, ki jih je Maslow obravnaval kot fiziološke, in potrebe po 

varnosti. Drugo skupino sestavljajo potrebe, ki so povezane z ţeljo ljudi po vzdrţevanju 

pomembnih medsebojnih odnosov. Te potrebe ustrezajo Maslowim socialnim potrebam in 

tistemu delu potreb po spoštovanju, ki se nanašajo na ţeljo človeka, da bi ga spoštovali drugi 

ljudje. V tretjo skupino je Adelfer uvrstil potrebe po razvoju, ki odsevajo človekovo ţeljo po 

osebnem razvoju. Ta skupina vključuje notranjo sestavino Maslowih potreb po spoštovanju, 

pa tudi človekove potrebe po samouresničevanju. Na sliki 8 je prikazana povezava omenjenih 

treh skupin potreb z Maslowimi in Herzbergovimi vrstami potreb.  

Teorija ERG pri zadovoljevanju potreb ne predvideva tako stroge hierarhije kot Maslowa. Po 

tej teoriji si posameznik lahko 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 dejstvom, da 

vpliva na prednost zadovoljevanja potreb tudi različno kulturno okolje, posameznikova 

izobrazba in njegove druţinske vezi (Treven 1993, 119). 
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5.7 Teorija značilnosti dela    

Na temelju Herzbergove teze, da je delo pomemben motivacijski dejavnik, sta Hackman in 

Oldham zasnovala model značilnosti dela, ki pomeni podlago za motivacijski pristop k 

oblikovanju dela. V tem modelu sta preučevala medsebojno povezanost naslednjih štirih 

skupin spremenljivk, ki so prikazane na sliki:  

1. osebni in delovni učinki 

2. kritična psihološka stanja 

3. temeljne razseţnosti dela 

4, potreba po razvoju 

 
                                                                                                                     

                                                                      

 

 

 
različnost spretnosti  doživljanje                          velika osebna 

                  različnost nalog pomembnosti                               motiviranost 

                  pomembnost nalog dela                               za delo 

 

 
                    samouprava   doživljanje                                    visoka stopnja  

 odgovornosti                                 kakovosti 

                                                                        za učinke dela                              izvedbe dela 

  

 

povratna zveza   poznavanje                                   veliko zadovoljstvo 

 rezultatov dela                             z delom  

                                        odsotnost z dela 

 

  

  

 

 

 

 

 

S slike je razvidno, da temeljne razseţnosti dela vplivajo na pojav kritičnih psiholoških stanj, 

kot so denimo občutek pomembnosti in odgovornosti za opravljeno delo. Ta stanja povzročijo 

pri zaposlenem veliko motiviranost za delo. Posledica takšne motiviranosti so osebni in 

delovni učinki, na primer kakovost izvedbe dela in velo zadovoljstvo z delom. Delovni učinki 

so v modelu značilnosti dela odvisni od treh kritičnih psiholoških stanj, ki se pojavijo pri 

zaposlenem takrat, ko učinkovito opravlja svoje delo. Pri prvem stanju, v katerem zaposleni 

doţivlja pomembnost dela, ta zazna, da je delo treba opravljati, ker je pomembno zanj ali za 

koga drugega. Zaposleni v Organizaciji zdruţenih narodov je lahko prepričan o pomembnosti 

temeljne 
razsežnosti 

dela 
 

kritična 
Psihološka 

stanja 
 

osebni in 
delovni 
učinki 

potreba 
po razvoju 

temeljne 
razsežnosti 

dela 
 

kritična 
psihološka 

stanja 
 

osebni in 
delovni 
učinki 

potreba 
po razvoju 

Slika 5: Model značilnosti dela (Treven 1993,120) 



46 
 

svojega dela, čeprav je to delo rutinsko in morda neustrezno plačano. Drugo stanje, doţivljanje 

odgovornosti, povzroči, da zaposleni dobi občutek osebne odgovornosti za opravljeno delo. 

Na primer, prodajni zastopnik zaloţbe Obzorja se v celoti zaveda, da je odgovoren za 

uspešnost prodaje knjig na določenem območju. Tretje stanje, poznavanje rezultatov dela, se 

pojavi takrat, ko zaposleni lahko oceni uspešnost svojega dela. Pogosto je teţko ustvariti 

povratno zvezo, ki omogoča poznavanje rezultatov dela. Inţenir, ki napravi konstrukcijo 

novega mostu, ne more vedete tudi več mesecev ali celo let, ali je delo uspešno opravil.  

 

Model značilnosti dela poudarja tudi pomen individualnih razlik med zaposlenimi. Zaradi njih 

je učinek, ki je povezan z značilnostmi dela, na zaposlene različen. Hackman je bil prepričan, 

da spada velikost potrebe po razvoju med pomembne individualne dejavnike. Kadar namreč 

opravljajo ljudje z veliko potrebo po razvoju delo, ki ima ustrezne temeljne razseţnosti, so bolj 

osebno motivirani za delo, občutijo pri njem veliko zadovoljstvo, si bolj prizadevajo za večjo 

kakovost opravljenega dela in niso pogosto odsotni z dela. V prihodnosti lahko pričakujemo, 

da bo naraščal deleţ delovne sile, pri kateri bo potreba po razvoju zelo razvita, predvsem 

zaradi čedalje večje izobrazbene strukture in tehničnih značilnosti dela. To pomeni, da so 

zaposleni učinkoviti in zadovoljni s svojim delom le, kadar njihovo delo zagotavlja uporabo 

različnih spretnosti, različnost in pomembnost nalog, samoupravo in povratno zvezo (Treven 

1993, 120). 
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5.8 Teorija spodbujanja  

Teorija spodbujanja temelji na uporabi zunanjih nagrad, s katerimi se ţeli vplivati na 

posameznikovo vedenje. Če ta opravlja svoje delo uspešno, se ga lahko nagradi s posebnimi 

ugodnostmi, priznanji, pohvalami ali s povečanjem plače. Vendar omenjena teorija zanemarja 

občutke človeka, njegova pričakovanja in druge, notranje dejavnike, ki prav tako vplivajo na 

posameznikovo vedenje.  

 

Na kratko prikaţimo, kakšen vpliv imajo zunanje nagrade na osebno motivacijo ljudi. Veliko 

zaposlenih, predvsem tistih, ki opravljajo zanimiva in raznolika dela, je osebno, notranje 

motiviranih za določeno vedenje, v tem primeru za svoje delo. Ti so prepričani, da jim ţe delo 

samo pomeni dovolj veliko nagrado. Ker takšna nagrada izhaja iz dela samega, govorimo o 

notranji nagradi. V tem primeru imajo zunanje nagrade lahko tudi negativen učinek na osebno 

motivacijo (Deci, 1971). Če bo namreč posameznik začel prejemati zunanje nagrade za 

izvedbo naloge, za katero je bil osebno motiviran, se bo njegova osebna motivacija postopoma 

zmanjšala. Na primer, študent Janko je član univerzitetnega moštva za golf. Veliko časa 

posveti treningom golfa in na tekmah si prizadeva igrati čim bolje zaradi izziva, ki mu ga 

pomeni zmaga, in tekmovalne narave igre. Janko je v tem primeru osebno motiviran. Ko 

konča univerzitetni študij, se nekdanji študent začne ukvarjati z igro golfa poklicno in 

prejemati velike denarne nagrade za vsako zmago. Njegova motivacija se pri tem spremeni iz 

osebne, notranje v zunanjo, ker ne igra več te igre samo iz osebnega zadovoljstva, temveč 

predvsem zaradi denarne nagrade. Negativni učinek zunanjih nagrad na osebno motivacijo se 

običajno pojavlja pri ljudeh, ki opravljajo zanimivo delo. Pri tistih, ki se jim njihovo delo ne 

zdi zanimivo, tudi osebna motivacija ni najbolj izrazita. Zunanje nagrade, recimo plača, so pri 

takšnih, nezanimivih delih nujne, ker teh brez ustrezne nagrade ne bi ţelel nihče opravljati. Po 

drugi strani pa je plača več kot le navadna nagrada za opravljeno delo. Lahko je namreč tudi 

kazalec uspešnosti zaposlenega v primerjavi z drugimi v organizaciji (Treven 1993, 122–123).  
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5.9 Teorija pričakovanja  

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

zasnoval V. Vroom. Po tej teoriji je intenzivnost posameznikove teţnje za določeno vedenje 

odvisna od dveh dejavnikov. Prvi je povezan s pričakovanjem, da bo njegovemu vedenju 

sledila določena posledica, drugi pa se nanaša na privlačnost posledice za posameznika 

(Vroom, 1964). Na primer, prodajni zastopnik knjig si prizadeva prodati čim več knjig, če 

pričakuje, da bo zato prejel dodatno nagrado, ki se mu zdi posebno privlačna. Teorija 

pričakovanja zato vključuje naslednje spremenljivke ali povezave:  

 

1. Privlačnost: pomen, ki ga posameznik pripisuje posledici ali nagradi za opravljeno delo.  

 

2. Povezava vedenje-posledica: stopnja, do katere je posameznik prepričan, da bo določeno 

vedenje privedlo do ţelene posledice ali cilja.  

 

3. Povezava napor-vedenje: verjetnost, s katero posameznik predvideva, da bo določen napor 

privedel do vedenja.  

 

Čeprav smo dobili zaradi omenjenih povezav vtis, da je teorija pričakovanja zelo kompleksna, 

jo je mogoče preprosto razloţiti. Na sliki je prikazan poenostavljen model pričakovanja, ki 

vključuje osnovne sestavine te teorije.  

 

S slike je razvidno, da je posameznik za določeno vedenje ali delo toliko motiviran, kolikor 

pričakuje, da bo s tem dosegel svoje individualne cilje. V povezavi z omenjenim modelom se 

nam pokaţejo naslednja vprašanja: Kakšne nagrade lahko posameznik prejme za opravljeno 

delo? Kako privlačne so te nagrade za zaposlenega? Kako mora zaposleni ravnati, da bo prejel 

te nagrade? Kako zaposleni oceni moţnost, da bo sposoben opraviti določeno delo?  

 

Teorija pričakovanja je poudarila več problemov, ki jih bomo omenili le na kratko. 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 za to nagrajeni. Tretji problem, s katerim se prav tako ukvarja omenjena teorija, se 

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 

1993,123–124). 
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Slika 6: Preprosti model pričakovanja (Treven 1993, 124) 
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5.10 Teorija pravičnosti   

Največ zaslug za razvoj teorije pravičnosti se navadno pripisuje J. Stacy Adams, ki poudarja 

pomen pravičnosti pri delovni motivaciji v organizaciji. Po tej teoriji zaposleni primerjajo 

svoje vloţke v delovni proces in prejemke z vloţki in prejemki drugih, ki so zaposleni v isti 

organizaciji ali v kateri drugi (Adams, 1965). Posameznik se zaveda, v kakšnem razmerju so 

njegovi prejemki za opravljeno delo s tistim, kar vloţi v delovni proces. Zato primerja svoje 

razmerje prejemkov in vloţkov z razmerjem prejemkov in vloţkov drugih, s katerimi se lahko 

primerja. Če posameznik opazi, da je njegovo razmerje enako razmerju drugih, s katerimi se 

primerja, ga prevzame občutek zadovoljstva, ker meni, da je to pravično. Če razmerja niso 

enaka, se mu zdi to nepravično, ker se zaveda, da je nagrajen preveč ali premalo za svoje delo. 

Navedene primerjave so prikazane v tabeli (Treven 1993, 124–125). 

Da bi lahko pojasnili in razumeli motivacijo, s katero se ukvarja teorija pravičnosti, moramo 

posebej omeniti temeljne dejavnike: 1. vloţki, 2. prejemki in 3. osebe za primerjavo.  

1. Vložki se nanašajo na vse, kar oseba vlaga pri opravljanju svojega dela, na primer starost, 

izkušnje, spretnosti, izobrazba, socialni status, prispevek k ciljem skupine ali organizacije. 

2. Prejemki so dejavniki, za katere je oseba prepričana, da bi jih morala biti deleţna kot 

rezultat svojega dela. Ti so lahko pozitivni, recimo plača, priznanje, statusni simboli in 

dodatne ugodnosti, ali negativni, na primer neustrezne delovne razmere, monotonost in pritiski 

vodstva.  

3. Osebe za primerjavo si zaposleni izbere v svoji organizaciji ali drugje v okolju. Pri tem je 

mogoče, da se ta primerja s posameznimi osebami ali s skupinami (Treven 1993, 125–126). 

Posameznik se lahko primerja tudi s prijatelji, s sosedi ali z nekdanjimi sošolci iz fakultete. Pri 

izbiri osebe, s katero se bo primerjal, zaposleni upošteva predvsem tri spremenljivke: raven 

plače, stopnjo izobrazbe in dolţino delovne dobe (Treven 1993, 126). 

Ko zaposleni občutijo nepravičnost, si jo v skladu s teorijo pravičnosti prizadevajo zmanjšati 

na enega izmed naslednjih načinov:  

- Izkriviti ţelijo resničnost o svojih sposobnostih, tako da jih precenijo. 

- izkriviti ţelijo resničnost o delu drugih, tako da bi bilo to videti manj pomembno. 

- Z izbiro druge osebe za primerjavo. 

- Povečujejo svoje vloţke, ko občutijo, da so bolje nagrajeni kot drugi, da bi s tem 

upravičili večje nagrade. 

- Zmanjšujejo svoje vloţke, kadar čutijo, da so manj nagrajeni kot drugi, da bi s tem 

nadomestili manjšo nagrajenost. 

- Zapuščajo delodajalce (Treven 1993, 126). 
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5.11 Modificirana teorija motivacije (poimenovano po Likertu) 

Teorija, ki jo omenjamo, je modificirana teorija motivacije, kot jo je imenoval Likert (Likert: 

1992). Pomembnejše misli te teorije, ki so plod raziskovanja, so: produktivnost skupine je 

precej odvisna od načina vodenja in od stališč tako članov skupine kot njenih vodij. Način 

vodenja pa je v tesni zvezi s porazdelitvijo vpliva, moči v strukturi organizacije. Tako so 

motivi, stališča, zaznave, čustva in interesi članov postavljeni v širši organizacijski okvir, kjer 

ne moremo mimo sistema komuniciranja oziroma informiranja, kjer razločujemo med 

individualnim in skupinskim odločanjem. Cilji, ki so individualni ali skupni, so grajeni »od 

spodaj navzgor« ali pa so določeni » z vrha navzdol«. Nastajajo razlike v uspešnosti, in sicer 

če so vodje »osredinjeni k ljudem« ali pa »splošno nadzorstvo« in podobno. Ta teorija ni 

zanemarila vpliva organizacije kot celote na motivacijske dejavnike, ki so povezani s 

posameznimi njenimi elementi in ki se kaţejo v organizacijskem procesu. Tudi okolje vpliva 

na tako pojmovani sistem organizacije. Pri tej teoriji ne gre za to, da bi učili ljudi 

medsebojnega spoštovanja, ampak bolj za to, da bi ustvarili organizacijo, ki bi ustvarjala 

spoštovanja vredne ljudi! Z drugimi besedami, organizacija, ki bi se sicer odlikovala po 

»demokratičnosti«, ki bi imela tudi visoko »motivirane člane«, bi brez zavestne kontrole in 

sistema odgovornosti kaj hitro zvodenela v anarhiji (Moţina, Bernik, Svetic 2004, 184).  
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6. ODVISNOST ORGANIZACIJE OD ZAPOSLENIH 

Organizacija, skupina ne more delovati kot organizacija, dokler ne da članu delovnega 

poloţaja in vloge in dokler dejanska moč ne postane legitimna moč. Če posameznik nima 

poloţaja in vloge, je organizacija, skupina sestavljena iz »socialnih atomov«, ki se gibljejo v 

prostoru brez cilja in pravega namena. Zato je delovna skupina v organizaciji, v kateri so 

posamezniki, pomemben strukturni element organizacije in vodenja (Moţina, Bernik, Svetic 

2004, 157). 

6.1 Medosebni in skupinski odnosi  

6.1.1 Posameznik v skupini  

Skupina je torej, če povzamemo, realna, kolektivna, toda parcialna enota, ki jo lahko 

neposredno opazujemo; temelji na skupnih vrednotah, ki so trajne in tvorne, nadalje ima cilj, 

enotna stališča, naloge in vedenje – kar predstavlja socialni vir, ki teţi k relativni integriranosti 

(Moţina, Bernik, Svetic, 2004, 158). 

Skupina nastane ob notranji interakciji med člani. S fizično prisotnostjo v skupini 

zadovoljujejo člani svoje potrebe. Osebe, ki občutijo, da v skupini ne morejo zadovoljevati 

svojih potreb, se izločijo. Toda tudi izločeni posamezniki niso povsem izločeni. V skupinskih 

aktivnostih res ne sodelujejo več, toda še vedno jih opazujejo in spremljajo. Izoliranost je torej 

pasiven odnos, ki se pojavi med posameznikom in skupino ali pa med več posamezniki znotraj 

skupine (Moţina, Bernik, Svetic, 2004, 158–159).  

6.1.2. Sporazumevanje in odnosi v skupini  

Druţbeno in skupinsko ţivljenje terja, da se člani skupine oziroma skupnosti nenehno 

prilagajajo drug drugemu, vstopajo v najrazličnejše odnose, se povezujejo, sodelujejo, a tudi 

tekmujejo, si med seboj nasprotujejo itd. Vse to ne bi bilo mogoče, če ljudje ne bi bili zmoţni 

medsebojno izmenjavati velikanskega števila sporočil (informacij) o zelo različnih stvareh. V 

sposobnostih izmenjave informacij oziroma medsebojnega sporazumevanja človek močno 

prekaša vsa druga znana bitja. Informacije, ki jih izmenjuje, so silno raznovrstne, prepletene in 

osupljivo natančne. Čeprav se tudi ţivali sporazumevajo in si izmenjavajo sporočila, se to 

dogaja v mnogo manjšem obsegu in na oţjih področjih kot pri ljudeh. Prav zato so skupinski 

odnosi in skupinske interakcije neprimerno raznovrstnejše, bogatejše in bolj organizirane 

(Musek 1993, 61) 

Skupina je posebna celota, ki povezuje svoje člane v značilen sistem medsebojnih odnosov. 

Kot celota pa je vsaka skupina lahko tudi v posebnih odnosih in zvezah z različnimi drugimi 

skupinami in posamezniki (Musek 1993, 62).  
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Seveda se ljudje ne organizirajo v skupine kar tako. Smisel organiziranja v skupino je 

največkrat prav v tem, da lahko člani bolje zadovoljijo določene teţnje, potrebe in ţelje, če so 

organizirani kot skupina. V samem začetku so se pripadniki naše vrste organizirali v skupine 

in so tako laţe preţiveli. Tedaj se je to dogajalo pod pritiskom naravne selekcije; lahko si npr. 

zamislimo, da so se pač ohranili in preţiveli tisti, ki so prevzeli navado skupinskega ţivljenja. 

Toda z zdruţevanje v skupine se je z razvojem druţbe razvijalo še naprej in dobivalo vse bolj 

zapletene oblike. Danes je vsakdo član večjega števila skupin.  

Smisel zdruţevanj v skupine je torej najpogosteje dejstvo, da skupina laţe zadovolji določene 

potrebe svojih članov. Posamezniki se npr. laţe borijo za svoje pravice in jih doseţejo, če so 

zdruţeni, če so organizirani. Tako lahko kot eno izmed temeljnih značilnosti vsake skupine 

označimo skupinske teţnje in skupinske cilje. V vsaki skupini se izoblikujejo tudi značilna 

mnenja, prepričanja, vrednote in norme, ki naj bi veljale za vse člane v skupini. Tak sistem 

skupinskih norm in prepričanj se imenuje grupna ali skupinska ideologija. Skupinska 

ideologija uravnava obnašanje in odnose v skupini, usmerja jih tako, da bo kar najbolje 

mogoče doseči skupinske cilje in zadovoljiti skupne potrebe.  

Vsako skupino si lahko predstavljamo kot mreţo, ki jo sestavljajo posamezni člani skupine in 

njihovi medsebojni odnosi. Tako ima vsak posamezni član skupine določeno mesto ali poloţaj 

v skupini (skupinska pozicija), vsak član ima svojo vlogo v skupini in vsak član ima 

določeno moč ali vpliv v skupini. Skupine so torej navznoter razčlenjene celote ali sistemi: 

pravimo, da ima vsaka skupina svojo skupinsko strukturo. Skupinska struktura je razčlenjeni 

sistem posameznih poloţajev, vlog in vplivov v skupini. Posamezni člani skupine so seveda 

nosilci teh poloţajev, vlog in vplivov. Vloge, poloţaji in vplivi posameznih članov skupine se 

kaţejo v medsebojnih odnosih med člani. V nekaterih skupinah so ti odnosi organizirani 

izrazito hierarhično, tako da imajo posamezni člani višje poloţaje in močnejši vpliv.  

Nekatere skupine so dokaj trdne in močne; njihovi člani »drţijo skupaj«, druge skupine pa so 

ohlapne in za svoje člane niso tako zelo privlačne. Pravimo, da se skupine razlikujejo glede na 

kohezivnost in glede na privlačnost za članstvo. Pri nekaterih skupinah so vsi člani trdno 

vključeni v skupino, medtem ko najdemo v drugih posameznike, ki se drţe ob strani ali pa jih 

skupina odriva na rob (to so t. i. »izoliranci«). Prve skupine so torej bolj, druge pa manj 

integrirane (Musek 1993, 62–63). 
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6.1.3. Odločanje v skupini: dogovarjanje in vodenje  

V vsaki skupini in v vsaki skupnosti se srečujejo različni ljudje, vsak s svojimi nagnjenji, 

zmoţnostmi in interesi. Skupinsko delovanje je lahko učinkovito, če znajo člani skupine 

uskladiti lastne potrebe in cilje, lastne interese in hotenja s potrebami, cilji, interesi in hotenji 

drugih.  

Pogosto je treba v skupini ali širši skupnosti reševati probleme, ki se tičejo vseh članov. Tedaj 

se mora skupina odločiti, kaj naj stori, kakšno naj bo delovanje njenih članov.  

Na splošno bi lahko razlikovali dva temeljna načina odločanja v skupini: dogovarjanje in 

vodenje. O dogovarjanju govorimo tedaj, kadar imajo vsi člani skupine enake moţnosti in 

enak vpliv na odločitev. Če so vsi enakega mnenja, odločitev in dogovor seveda nista teţavna. 

To se pa zgodi le redko. Zato se pri dogovarjanju pogosto zatekamo k večinskemu odločanju. 

Značilen primer takega odločanja je glasovanje: v skupini je sprejeta tista odločitev, za katero 

je največ »glasov«. V mnogih primerih, zlasti tedaj, kadar ţelimo ohraniti skupinske pravice 

manjšin in posameznikov, pa je ustreznejša uporaba odločanja s soglasjem (konsenzom). 

Odločanje s soglasjem zahteva, da neko odločitev podpro prav vsi člani skupine: dogovarjati 

se je treba tako dolgo, dokler odločitev ni sprejemljiva za vse.  

Zlasti v velikih skupnostih in v skupinskih organizacijah, ki morajo učinkovati hitro in 

odločno, je dogovarjanje teţko izvedljivo. Odločanje v skupini tu navadno temelji na vodenju. 

Za vodenje je značilno, da imajo določeni posamezniki (lahko je tudi samo eden) več 

moţnosti, da vplivajo na odločitev, kot drugi. Take posameznike označujemo z izrazom vodja. 

Najznačilnejši primeri vodja so v skupinah in organizacijah, ki imajo ţe po tradiciji 

izoblikovano hierarhično vodstveno ureditev: vojska, drţava, cerkev, razne ustanove, podjetja 

… Pogosto se oblike vodenja dopolnjujejo z oblikami dogovarjanja: kolektivno drţavno 

predsedstvo je npr. vodstveni organ, hkrati pa je kolektiv, katerega člani se o odločitvah 

posvetujejo med seboj in se dogovarjajo. Na splošno lahko rečemo, da je odločanje v skupini 

ali skupnosti tem bolj demokratično, čim bolj je navzoče odločanje na osnovi dogovarjanja 

(Musek 1993, 63–64). 
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6.1.4 Ustvarjalno delovanje skupine 

Delovanje skupin je odvisno od številnih dejavnikov in okoliščin. Med najpomembnejšimi so 

verjetno tisti dejavniki, ki vplivajo na ustvarjalno delovanje skupin in na reševanje konfliktov 

v skupini.  

Med najpomembnejšimi dejavniki je razporeditev odgovornosti, vpliva in moči v skupini. Čim 

bolj so odnosi med člani enakopravni in demokratično razporejeni, tem boljše bo na splošno 

ustvarjalno vzdušje v skupini. Nasprotno se bodo pri neenakopravnih odnosih pojavili 

konflikti, ki bodo kvarno vplivali na učinek skupine. V tej zvezi je pomemben tudi način 

odločanja v skupini.  

Pomembna sta tudi informiranost in znanje članov skupine. Slaba informiranost ne zmanjšuje 

le učinkovitosti skupine in njenih rezultatov, marveč povzroča tudi nezadovoljstvo med 

njenimi člani. Podobno velja za načine sporazumevanja (komuniciranja): svobodno, odprto 

komuniciranje je ugodnejše kot ocenjevanje komunikacije, pretiran nadzor nad njo in 

komunikacija, ki jo prikrivamo pred drugimi.  

Delovanje skupine je tem uspešnejše, čim večja je stopnja medsebojnega zaupanja, 

spoštovanja in upoštevanja med člani. V nasprotnem primeru se sodelovanje skrha in pojavijo 

se nujna nasprotja, ki jih je teţko premostiti (»kriza zaupanja«). 

Izjemno pomemben dejavnik je obstoj konfliktov v skupini ter način reševanja teh konfliktov. 

Konflikti se pojavljajo v vseh skupinah, pomembno pa je, kako jih rešujemo. Najslabše je, če 

konflikte potlačimo in jih ne priznamo. Če jih priznamo, jih lahko začnemo uspešno reševati 

in premagovati. Zdi se, da je za tako uspešno reševanje pomembno zlasti naslednje:  

- Usmeriti se moramo na odstranjevanje izvorov in ozadja nastalih konfliktov. 

- Konflikte je treba reševati strpno in z upoštevanjem obojestranskih interesov. 

- Reševanje naj bo po moţnosti sporazumno, brez enostranskega izsiljevanja ter nasilja.  

- Reševanje naj temelji na razumskih argumentih in ne na osebnem prestiţu. 

- Reševanje naj ne bo poseg v čustveno in osebno integriteto posameznikov, ne sme se 

izroditi v poniţevanje in v igro »zmagovalcev in poraţencev«. 

- Usmeriti se moramo h konstruktivnim ciljem in izdelavni strategiji reševanja konflikta.  

Če reševanje konfliktov ni ustrezno, se lahko pojavijo antagonizmi in nasprotja, ki polagoma 

povsem zavrejo uspešnost skupine in v skrajnem primeru povzročijo njen razpad. Včasih je 

celo tako, da zaradi pomanjkanja dobre volje konflikta ni mogoče rešiti in tedaj je morda celo 

bolje, da skupina razpade in se organizira na novih osnovah. Če si npr. del skupine pribori 

nepravične privilegije in ne odstopi od njih, bomo neprivilegiranim članom teţko odrekli 

pravico, da na revolucionarni način spremenijo odnose v skupini. Seveda pa ima taka 

sprememba smisel le, če stvari spremeni na bolje (Musek 1993, 69).  
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6.1.5 Teorija X in teorija Y  

 

Zelo znani sta tudi McGregorjevi teoriji X in Y. Sklepanje teorije X se nanašajo človeka, ki ga 

obravnava klasična teorija avtokratske organizacije, sklepanje teorije Y pa je, da je vodenje 

uspešnejše, če so potrebe posameznikov usklajene s potrebami in cilji organizacije 

(McGregor: 1980). 

 

Po teoriji X se predpostavlja, da ljudje ne delajo radi ter da je njihov osnovni motiv za delo 

plačilo. Ker si po teoriji X le malo delavcev ţeli ustvarjalno in samouresničujoče delo, je pri 

vodenju potreben nadzor in usmerjanje ljudi. Teorija X je doţivela številna neodobravanja in 

na podlagi kritike tradicionalne filozofije vodenja je nastala teorija Y. Po tej teoriji je 

prispevek zaposlenih pri uresničevanju organizacijskih ciljev odvisen od udeleţbe pri 

odločanju o delu in od odgovornosti za delo. Vodenje se zato usmerja k vzbujanju občutka 

koristnosti in pomembnosti delavcev. Vodja delavce obvešča o rezultatih dela, jim prisluhne, 

podpira ter dopušča samokontrolo pri rutinskih delih. S tem ustvarja moţnosti za 

odstranjevanje ovir, ki jih imajo ljudje pri delu. Sprošča njihove potenciale in spodbuja 

njihovo osebno rast in njihov razvoj. Ljudje so uspešnejši pri delu, če vedo, da so koristni, 

pomembni in prepoznavni. Spoznanje, da je človek s svojimi znanji, sposobnostmi ter 

motiviranostjo najpomembnejši proizvodni tvorec pomembno vpliva na stile vodenja. 

Vodenje pa nista zaznamovali le teoriji X in Y, pač pa tudi teorija Z, kot kaţe naslednja slika.  

 

TIP A                                                                          

                                                                                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorija Z je prikaz japonskega stila vodenja. Vsebuje minimum hierarhične kontrole in 

opredeljene individualne in organizacijske cilje. Organizacijsko klimo označuje občutek o 

sodelovanju med vodji in delavci. Na sliki lahko vidimo primerjavo med značilnosti ameriške 

organizacije A in organizacije tipa Z. 

Osnovni sklepi teorije Z so, da ima človek voljo, da je nagnjen k dobremu in slabemu, da 

namere spodbujajo človeka, da razum motivira človeka, da je osnovni motiv človekovega 

medsebojnega delovanja medsebojna odvisnost, da je medsebojno delovanje za človeka 

pomembna vrednost in da je stvarnost najboljši opis za človekovo gledanje na sočloveka. 

Sklepanja te teorije so podlaga novim vidikom vodenja (Moţina, Bernik, Svetic 2004, 33). 

 

 

TIP A  

-Zaposlitev za kratko obdobje 
-Hiter razvoj in napredovanje 
-Visoko specializirane kariere 
-Individualno odločanje 
-Posamična odgovornost 
-Formalna kontrola in ustrezne posledice 

TIP Z  

-Doživljenjska zaposlitev 
-Počasen razvoj in napredovanje 
-Urejene specialistične kariere 
-Sporazumno odločanje 
-Kolektivna odgovornost 
-Neformalna kontrola s formalnimi 
posledicami 
 

Slika 7: Primerjava vodenja tipov A in Z (Možina, Bernik, Svetic 2004, 33) 
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7. SKLEP  

Temeljni cilj diplomskega seminarja je prikazati potrebe in pomen zadovoljevanja potreb za 

posameznika, posamezne skupine in celotno organizacijo.  

Slediti moramo potrebam, se jim prilagajati, kajti potrebe se spreminjajo s časom. Dokazati 

sem ţelela, kako pomembno je, da zadovoljimo potrebe, zadovoljitev potreb je pogoj za 

uspešno opravljanje dela. Zato da delo uspešno opravljamo, pa je potrebno tudi motiviranje. 

Poznamo veliko motivacijskih teorij, vsaka nam drugače razlaga, kateri so motivacijski 

dejavniki in na kak način je treba motivirati zaposlene v podjetju. Prikazala sem tudi, da je 

zadovoljstvo vsakega zaposlenega ključni pomen za obstoj in razvoj organizacije. Razlikovati 

moramo med potrebami organizacije in potrebami zaposlenih. Za uspeh je potrebna 

prilagodljivost. Večanje zadovoljstva povečuje motivacijo. Poznamo veliko vrst potreb, 

delimo jih tudi na individualne ali skupinske. S časom se stopnja in vrste potreb spreminjajo, 

zato jih je potrebno sproti prilagajati.  

Pojmi: zadovoljstvo/zadovoljitev potreb       motiviranost  =  uspešnost,  so medsebojno 

povezani. To smo dokazovali v celotnem diplomskem seminarju. Ko ima zaposleni 

zadovoljene potrebe, je motiviran za delo; večja je stopnja zadovoljitve potreb, večja je 

stopnja motivacije za delo in posledično večji uspeh za posameznika in za celotno 

organizacijo. Ob pojavu nezadovoljstva, zaradi nezadovoljitve potreb, motivacija izgine in 

posledično pride tudi do neuspeha.  

V diplomskem seminarju gre za obravnavo teoretičnih spoznanj drugih avtorjev. Če bi ţelela 

natančno raziskati potrebe in ţelje zaposlenih, bi morala anketirati mnoţico ljudi iz različnih 

podjetjih. Tako bi lahko ankete med seboj primerjala in prišla do spoznanj, katere potrebe in 

kaj je za njih najpomembnejše pri delu, kaj jih motivira, kateri motivatorji so za njih posebej 

pomembni. Z anketo, ki je v prilogi, bi lahko prišla do ključnih ugotovitev, raziskovanje te 

teme bi lahko nadaljevala v magistrski nalogi.  

Uporabila sem  citate, misli, sklepe, avtorjev, ki so obravnavali to področje. Vsak avtor si po 

svoje razlaga motivacijske teorije in dejavnike. Tako, kot ima tudi vsak zaposleni različne 

potrebe in ţelje.  
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POVZETEK 

Zadovoljevanje osebnih, skupinskih in organizacijskih potreb je ključ do uspešnega 

poslovanja organizacije. Zadovoljni in motivirani zaposleni so glavni vir obstoja organizacije. 

Na trgu obstaja veliko potreb, te potrebe pa se s časom spreminjajo. Pomembno je, da se 

posamezniki in organizacije prilagajajo potrebam, ki nastajajo in jih tudi zadovoljujejo. 

Potrebe se razlikujejo med samimi potrebami v organizaciji in potrebami zaposlenih. Za 

uspešno poslovanje je potrebno medsebojno prilagajanje in poznavanje potreb. Če so potrebe 

zadovoljene, se občuti tudi zadovoljstvo zaposlenih. Samo zadovoljni posamezniki uspešno 

prispevajo k rasti, razvoju, napredku in samo uspešni posameznik bo lahko učinkovit. 

Poznamo veliko načinov, kako lahko merimo zadovoljstvo, eden izmed teh je tudi vprašalnik 

za merjenje zadovoljstva. Iz njega, glede na skupno povprečno vrednost, izvemo, kakšna je 

stopnja zadovoljstva zaposlenih.  

Motivacijske teorije opredeljujejo potrebe ljudi. Vsaka teorija ni primerna za vsako 

organizacijo. Organizacije, teorije izbirajo glede na profil zaposlenih.  

Poznamo veliko načinov, s katerimi motiviramo zaposlene. Spodbujamo jih lahko z 

nagrajevanjem (denarno in nedenarno),  s pohvalami, s čestitanjem za doseţke, z 

izkazovanjem zaupanja, z motivacijskimi karticami, … itd.  

Ključne besede:  

 potrebe 

 motivacijske teorije 

 motivacijski dejavniki 

 zadovoljstvo zaposlenih 

 zadovoljstvo vodij 

 motivacija 

 spodbude 

 spodbudno delovno okolje in prostor 
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ABSTRACT    

Meeting personal, group and organizational needs is the key to successful business of an 

organization. Contented and motivated employees are the main source of organization’s 

existence. A lot of needs exist on the market, which change over time. It is important that 

individuals and organizations adapt to the needs that arise and for them to meet these needs. 

The needs in organization differ from the needs of employees. If the needs are satisfied, you 

can feel the employee satisfaction. Only contented individuals contribute to the growth, 

development, progress and only a successful individual will be effective. We know a lot of 

methods with which we measure satisfaction and one of these is also a questionnaire for 

measuring satisfaction. From it, according to the average value, we learn the level of employee 

satisfaction.  

Motivational theories determine the needs of people. Every theory is not suitable for every 

organization. Organizations choose theories according to the profile of their employees. 

We know a lot of methods to motivate employees. We can stimulate them by rewarding them 

(financially or non-financially), by complimenting them, by congratulating them for their 

accomplishments, by demonstrating confidence in them, by using motivational cards, etc. 

 

 

Key words: 

 needs 

 motivational theory 

 motivational factors 

 employee satisfaction 

 leader satisfaction 

 motivations 

 stimulations 

 stimulating working environment 
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PRILOGA 

Priloga: Vprašalnik za merjenje zadovoljstva zaposlenih 

VPRAŠALNIK ZA MERJENJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH 

Elementi dela in delovnega mesta zaposlenega 

 

Zadovoljen 

sem 

Niti sem 

zadovoljen niti 

nisem 

nezadovoljen 

Nisem 

zadovoljen 

Vrsta del in nalog, ki jih prejemam.    

Moji oţji sodelavci, s katerimi delam.    

Moţnosti izobraţevanja, ki jih imam.    

Način vodenja, ki ga izvaja moj nadrejeni.    

Delovni čas, ki mi je določen.    

Količina in obseg del in nalog, ki jih prejemam.    

Plačilo za delo, ki ga prejemam.    

Stopnja varnosti in zanesljivosti moje zaposlitve.    

Moţnosti napredovanja, ki jih imam.    

Izkazana prizadevanja za moj strokovni razvoj.    

Učinkovitost varovanja zdravja pri delu.    

Količina del in nalog, ki jih prejemam.    

Intenzivnost nagrajevanja, ki sem ga deleţen.    

Delovni prostor, v katerem delam.    

Moţnosti ustvarjalnega dela, ki jih imam.    

Povratno informiranje, ki sem ga deleţen.    

Etičnost in profesionalnost v organizaciji.    

Fizični pogoji in razmere dela, ki jih imam.    

Izvajanje discipline, reda in pravil v organizaciji.    

Moţnosti razvoja kompetenc, ki jih imam.    

Skrb za moje počutje, ki sem je deleţen.    

Izzivi, ki jih imam pri delu.    

Oblike motiviranja, ki sem jih deleţen.    
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Moţnosti sodelovanja pri odločanju, ki jih imam.    

Medsebojni odnosi, ki vladajo v organizaciji.    

Status, ki ga imam v organizaciji.    

Vprašalnik za izvedbo merjenja splošne stopnje zadovoljstva zaposlenih (Mihalič 2008, 92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


