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POVZETEK
V današnjem času hitrih sprememb, tako na področju tehnološkega kot družbenega razvoja,
se sodobna podjetja vse bolj zavedajo, da v globalnem svetu konkurenčnost narašča, zato si
prizadevajo čim bolje izkoristiti potencial zaposlenih, da si zagotovijo pomembne
konkurenčne prednosti. Za konkurenčnost, napredek in razvoj podjetja so visoko motivirani,
kreativni, učinkoviti in zadovoljni kadri ključnega pomena. H kreativnosti in učinkovitosti v
veliki meri prispeva ustrezna motivacija. Učinkoviti in visoko motivirani zaposleni prinašajo
novo vrednost, podjetje pa pridobiva na konkurenčni prednosti.
Sistem motiviranja zaposlenih je zelo pomembno področje in predstavlja občutljivo temo
vsakega podjetja. Obstaja veliko teorij o načinih motiviranja, praksa pa kaže, da so lahko
teorije le pripomoček za oblikovanje lastnega sistema motiviranja. Splošnega recepta ni, saj
ima vsako podjetje svoje specifike. Zato mora biti tudi sistem motiviranja izdelan za vsako
podjetje posebej.
Vodje morajo uporabljati motivacijske dejavnike, ki zaposlene motivirajo za delovanje v smeri
doseganja ciljev podjetja, hkrati pa naj bi bili to tudi njihovi lastni cilji. Najboljši način
motiviranja je nagrajevanje na osnovi doseženih ciljev in s spodbujanjem razvoja zaposlenih.
KLJUČNE BESEDE:
motivacija, motivi in potrebe, motivacijske teorije, zadovoljstvo zaposlenih, motiviranje
zaposlenih
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SUMMARY OF MOTIVATION RESEARCH IN IT COMPANY
Nowadays when both, technology and society sphere are facing the extreme changes,
modern enterprises are more and more aware that globalization causes raising competition
among companies. Taking advantage of human potential to ensure competitive advantage is
most important role of modern enterprise. For the competitive role, progress and company
growth, highly motivated, creative, satisfied and effective employees carries the key
importance. Suitable motivation techniques plays the important role in creativity and
effectiveness. Effective and highly motivated employees brings added value to the company
and the company consequently gains competitive advantage.
Employees motivating system is very important area and represents sensitive theme of every
employer. Many motivation theories exists, however the practice shows that these theories
can only be used as a tool for creating own motivating system. There is no such thing as
general concept since each company has its own specifics. Therefore the motivating system
has to be created separately for each company.
Managers must use motivation techniques, which will motivate employees toward the
achievement of company goals, and simultaneously these goals should also correspond with
the personal goals of the employees. Best motivating method is rewarding, based on
achieved goals taking care of employees personal development.
KEY WORDS:
motivation, motives and needs, motivation theories, employees satisfaction, motivating the
employees.
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1 UVOD
Motivacija je sila, ki ustvarja vedenje, s katerim potešimo določeno potrebo. Bolj kot je
posameznik prepričan, da bo določena stvar zadovoljila določeno potrebno, toliko več truda
je pripravljen vložiti za dosego tega cilja.
Z motivacijo, predvsem z vidika uporabnosti v delovnem okolju, se je, se še in se še bo
ukvarjalo mnogo strokovnjakov. Kako ljudi motivirati, da bodo pri delu dosegali
nadpovprečne rezultate in s tem zadovoljevali lastne potrebe in hkrati zasledovali in dosegali
cilje organizacije, v kateri delajo, je predmet več desetletnih proučevanj. Tako so nastale
številne teorije, ki proučujejo vzroke za vedenje posameznikov in procese, ki povzročajo
določeno vedenje ter raziskujejo, kako v povezavi s tem dosegati večjo učinkovitost
zaposlenih in večjo uspešnost podjetja.
Kako spodbujati zaposlene, vzdrževati nivo motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih je
zagotovo eno najzahtevnejših segmentov upravljanja s človeškimi viri, predvsem zato, ker je
vsak posameznik individuum, s svojimi željami in potrebami, ki jih poskuša na svoj način
zadovoljiti.
Motiviranje zaposlenih je najpomembnejša in najzahtevnejša naloga vodij. Vodje naj bi
zagotovili ustrezne razmere za ustvarjalno delo, v katerem bi lahko zaposleni izrazili svoje
potenciale. Denar naj bi sicer veljal za najbolj univerzalno motivacijsko sredstvo, predvsem v
današnji izrazito materialni dobi, vendar praksa kaže, da spodbujati vse z enakimi sredstvi v
smislu doseganja višjega nivoja učinkovitosti ni smiselno, saj ne doseže svojega pravega
namena.

1.1

IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA

Večina podjetij si želi, da bi bili njihovi zaposleni zadovoljni in delali učinkovito v smeri
uresničevanja ciljev podjetja. Za doseganje takšne učinkovitosti je potrebno doseči visok nivo
motiviranosti posameznikov za delo, kar vodje dosegajo z različnimi motivacijskimi
metodami. Vodje igrajo v procesu motiviranja pomembno vlogo, vendar pa je potrebno tudi
upoštevati, da niso samo vodje tisti, ki lahko motivirajo sodelavce. Prava motivacija se razvije
in sproži v vsakem posamezniku, če so zadovoljene njegove potrebe ter vrednote. Smiselno
je torej postaviti vprašanje, kaj pravzaprav demotivira zaposlene, da naredijo samo toliko,
kot je nujno potrebno. Gre za vedenje, ki se ga vodilni največkrat niti ne zavedajo, ker je
vtkano v njihove navade. Vodilni spodbujajo predvsem storilnost, malokdo pa razmišlja, da z
ozaveščanjem in razvojem potencialov pri zaposlenih le-ti prinesejo podjetju dodano
vrednost. Zato bi morali biti tudi zaposleni odgovorni, da odkrijejo vedenje, ki jih demotivira
in ga skupaj z vodji poskušali odstraniti.
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1.2

NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA

Namen diplomskega dela je predvsem doseči povečanje razumevanja procesa motiviranja, ki
predstavlja osnovo za uspešno ravnanje z ljudmi pri delu in posledično dobre poslovne
rezultate podjetja. Dobro motivirani in zadovoljni zaposleni dosegajo boljše rezultate in so za
dosego postavljenih ciljev pripravljeni vložiti več svojega truda in energije kot nemotivirani
posamezniki.
Vstop Slovenije v EU je povzročil prosti pretok človeških virov in tujega kapitala. V
kombinaciji z vedno hitrejšim razvojem tehnologije je postavljen konkurenčni boj na najvišji
nivo, zato učinkovito motiviranje zaposlenih pridobiva na pomembnosti tudi v sodobnih
slovenskih podjetjih.
Cilj diplomske naloge je s pomočjo že znanih ugotovitev s področja motiviranja, raziskati
stopnjo zadovoljstva zaposlenih v predstavljenem IT podjetju PRINTEC S.I. d.o.o., vrsto
dejavnikov, ki zaposlene motivirajo, in na drugi strani dejavnike, ki imajo na zaposlene
demotivacijski učinek.
V teoretičnem delu diplomske naloge sem skozi pomembne teoretične prispevke s področja
motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih skušala prikazati kompleksnost pojma motivacije,
motive, ki usmerjajo človekovo aktivnost, izvor motivacije in najpomembnejše dejavnike, ki
vplivajo na motivacijo posameznika. V tem okviru sem predstavila tudi pomembnejše
motivacijske teorije, ki opisujejo povezanost med človekovimi potrebami in njegovimi
aktivnostmi ter izpostavila najpomembnejše demotivacijske dejavnike, ki onemogočajo
doseganje visokega nivoja delovnih rezultatov. Ker v procesu motiviranja zaposlenih na
zadovoljstvo in nivo motivacije vpliva tudi organizacijska klima, organizacijska kultura in
delovanje vodij, je del teoretičnega dela posvečen tudi temu.
Raziskovalni del diplomske naloge temelji na konkretni raziskavi motiviranosti zaposlenih v
podjetju PRINTEC S.I. d.o.o. - slovenski podružnici korporacije PRINTEC Group Of
Companies.
Raziskava motiviranosti v podjetju PRINTEC S.I., bazira na podatkih, pridobljenih iz
anketnega vprašalnika. Na podlagi pridobljenih odgovorov sem ugotavljala trenutno stopnjo
zadovoljstva zaposlenih in najpomembnejše motivacijske in demotivacijske dejavnike, s
katerimi se zaposleni pri delu srečujejo. V raziskavo je vključenih 27 sodelavcev.
Tekom raziskave sem na podlagi pridobljenih podatkov poskušala potrditi ali ovreči sledeče
hipoteze:
- Hipoteza 1:

Najpomembnejši motivacijski faktor zaposlenih so dobri odnosi s
sodelavci.
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-

Hipoteza 2:
Hipoteza 3:
Hipoteza 4:
Hipoteza 5:
Hipoteza 6:

Zaposleni pri svojem delu dosegajo samo pričakovane rezultate.
Zaposleni so s svojo plačo zadovoljni.
Zaposlene najbolj motivirajo nematerialne nagrade.
Zaposlene v največji meri demotivira nezmožnost razvoja kariere.
Stopnja motivacije se z dolžino delovne dobe v podjetju
zmanjšuje.

V teoretičnem delu diplomske naloge je uporabljen deskriptivni pristop in v tem okviru
metoda kompilacije, kar pomeni, da sem povzemala dognanja različnih strokovnjakov s
področja motiviranja in zadovoljstva zaposlenih.
Za zbiranje oziroma pridobitev podatkov v raziskovalnem delu diplomske naloge sem
uporabila metodo neposrednega zbiranja podatkov preko pisnega anketiranja zaposlenih. V
raziskovalnem delu diplomske naloge sem uporabila tudi metodo sinteze ter lastnega
povezovanja in sklepanja.
Za statistično obdelavo podatkov je bil uporabljen program SurveyMonkey in program Excel
za izris grafikonov.
Za pripravo diplomskega dela sem uporabila različno domačo in tujo literaturo ter druge vire
z obravnavanega področja.
Diplomsko delo je sestavljeno iz desetih poglavij, razdeljenih v tri sklope: teoretični del,
raziskovalni del in zaključek.
V prvem sklopu so razloženi najosnovnejši pojmi in predstavljene najpomembnejše teorije s
področja motiviranja. Teoretični del predstavlja osnovo za pripravo anketnega vprašalnika,
le-ta pa podlago za drugi – raziskovalni sklop diplomske naloge.
Drugi sklop obsega predstavitev okolja (podjetja), v katerem so anketiranci zaposleni, ter
prikaz in obrazložitev rezultatov, pridobljenih na podlagi anketnega vprašalnika. Na podlagi
pridobljenih rezultatov so potrjene ali ovržene hipoteze, predstavljene v prvem sklopu
diplomskega dela, ter podani predlogi za povečanje učinkovitosti zaposlenih.
V zaključku so predstavljene najpomembnejše ugotovitve, do katerih sem prišla tekom
priprave diplomske naloge.
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2 MOTIV
2.1

DEFINICIJA IN VRSTE MOTIVOV

Motiv je osnova motivacijskega procesa in temelj vedenja posameznika. Človek ima v svojem
življenju veliko različnih potreb. "Potrebe so biološke oziroma izhajajo iz fizioloških zahtev
organizma, kot so žeja, lakota, bolečina, toplota in podobno. V nasprotju s temi nastajajo z
osebnim razvojem psihološke potrebe, ki so posledica določenih psiholoških stanj v
organizmu, na primer potreba po pripadanju, statusu, priznavanju, potovanju, idr." (Treven,
1998, str. 75).
2.1.1 Primarni motivi
Prvo skupino motivov predstavljajo osnovne biološke potrebe, kot so počitek, potreba po
hrani in vodi, potreba po fizični celovitosti itd. Imenujemo jih tudi primarne ali biološke
potrebe, ker vodijo posameznika do ciljev, ki mu omogočajo preživetje. Ker so enako
značilne za vse ljudi, jih imenujemo tudi univerzalne.
Drugo skupino motivov predstavljajo primarne socialne potrebe. V to skupino se uvrščajo
potreba po druženju, potreba po spremembi, potreba po uveljavljanju, itd. Tudi ta skupina
motivov se uvršča med primarne, zadovoljitev teh potreb je nujna. Nezadovoljitev primarnih
socialnih potreb privede do nezaželenih stanj, kot so osamljenost, občutki manjvrednosti,
slaba samopodoba in podobno. Za razliko od osnovnih bioloških potreb so primarne socialne
potrebe pridobljene iz človekovega okolja. Ker se nanašajo na socialno področje
posameznikovega življenja, lahko nezadovoljitev teh potreb ogroža človekovo mesto v družbi.
2.1.2 Sekundarni motivi
V tretjo skupino motivov pa spadajo tako imenovani sekundarni motivi, ki neposredno
vplivajo na vedenje posameznika. V to skupino se uvrščajo stališča, interesi, navade. Ti
motivi so individualni in pridobljeni. Kot primarne socialne potrebe se tudi sekundarni motivi
nanašajo na socialno področje posameznikovega življenja. Individualnost teh potreb
opozarja, da bi morala biti orodja bolj individualizirana.
"Motive delimo tudi glede na (Lipičnik, 1998, str. 158):
 vlogo v človekovem življenju (primarni in sekundarni motivi),
 nastanek (pridobljeni in podedovani),
 področje (socialni in biološki),
 razširjenost med ljudmi (univerzalne, regionalne, individualne)."
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3 MOTIVACIJA
Beseda motivacija izhaja iz latinske besede movere, kar pomeni premik. Motivacija je tesno
povezana z motivi in zahtevo po uresničitvi.
Motivacija kot naraven proces se tekom manifestacije v posamezniku kaže preko smeri in
intenzivnosti. Ko posameznik nekaj hoče oziroma je motiviran za nekaj, svojo aktivnost
usmeri v dosego tega cilja. V tem primeru govorimo o smeri motivacije. Intenzivnost
motivacije pa se odraža v stopnji intenzivnosti želje, da nekaj doseže.
"Pojem motiviranja pogosto razumemo kot skrivnost - kot nekaj koristnega, podobnega
čarobnemu prahu, ki ga potresemo po ljudeh, da nenadoma pridobijo moč in postanejo
pripravljeni za ustvarjalno delo" (Keenan, 1996, str. 5).
Motivacija je dokaj kompleksen pojem, saj zadeva vprašanja, kako ravnati z ljudmi in kako
doseči, da bi bili sami zadovoljni s svojim delom in na drugi strani doseči, da bo delovanje
zaposlenih usklajeno s potrebami podjetja.
Posameznik težko dojame, kaj je pri njem tisto osnovno gibalo, ki ga žene k neki aktivnosti.
Motivi namreč ne nastopajo posamično, temveč jih vedno deluje več. "Motivacija vključuje
dejavnike, ki usmerjajo in uravnavajo vedenje ljudi in drugih organizmov" (Treven, 1998, str.
106).
Motivacijo lahko pojmujemo kot usmerjanje človekove aktivnosti k postavljenim in želenim
ciljem s pomočjo njegovih motivov. Motivacija je nekakšna "notranja sila", ki človeka
spodbuja k izvajanju določenih aktivnosti. Motivacija je rezultat in posledica vpliva celostnega
okolja v organizaciji in zunaj nje.
Slika 1: Temeljni motivacijski proces

Nezadovoljena
potreba

Tenzija

Motiv

Vedenje

Zadovoljena
potreba

Odprava
tenzije

Vir: Treven (1998, str. 75)

"Številna proučevanja na področju delovne motivacije so privedla strokovnjake do zelo
pomembnega zaključka: niti ena sama človekova aktivnost, tako tudi delo ne, ni nikoli
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spodbujena samo z enim, temveč s številnimi zelo zapletenimi, poznanimi in nepoznanimi
dejavniki. Zato nikoli ni treba hlastati za odgovorom na vprašanje, zakaj človek dela. Tudi
tedaj, ko mislimo, da smo, in včasih tudi smo odkrili večino glavnih gibal človekove
aktivnosti, se ne smemo slepiti, češ da smo odkrili univerzalno resnico o človekovi motivaciji
za delo. Tako so na primer ob prisili in v strahu, v okolju z izkoriščevalskimi nameni v
ospredju eni dejavniki delovne motivacije, v demokratično organiziranem delu, v pogojih
ustvarjalne in neodvisne osebnosti pa prevladujejo povsem drugi motivacijski dejavniki dela"
(Lipičnik, 1997, str. 152-153).

3.1 IZVOR MOTIVACIJE
Raziskovalci in teoretiki navajajo dve vrsti motivacije, in sicer zunanjo in notranjo. Vir obeh
so motivacijske spodbude, ki predstavljajo vir motivacije.
Značilnost notranje motivacije je, da se vedenje dogaja povsem avtonomno. Motivacijo
izzove izvajanje določene aktivnosti in rezultira v notranji občutek zadovoljstva zaradi
opravljenega dela. Kadar je posameznik notranje motiviran, ne potrebuje dodatnih spodbud,
ker je že aktivnost, ki jo opravlja, sama po sebi nagrada. Med notranje motivacijske
spodbude štejemo interese, radovednost, zanos itd.
Značilnost zunanje motiviranosti je pridobiti materialno korist ali priznanje okolice za
opravljeno delo. Vir motivacije je v tem primeru učinek, ki je posledica določenega vedenja.
Zunanje motiviranega posameznika spodbujajo zunanje motivacijske spodbude, kot so
nagrada, javna pohvala, graja, kazen, ocenjevanje, preverjanje itd. Zunanje motiviran
posameznik deluje samo zaradi zunanjih posledic, sama aktivnost ga za spremembo od
notranje motiviranega posameznika sploh ne zanima. Če npr. posameznika motivira pohvala,
kazen ali graja, mu je delo le sredstvo za izogibanje negativnim posledicam in doseganje
pozitivnih.

3.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA MOTIVACIJO
Da bi lahko celovito razumeli in uspešno vplivali na motivacijo posameznika, je potrebno
razumeti dejavnike, ki vplivajo na motivacijo.
Pomembno je, da v določenih časovnih obdobjih raziščemo, s katerimi motivacijski dejavniki
imamo opravka in kakšen je njihov nivo pomembnosti. Rezultati takšne raziskave nam
omogočijo aktivirati ukrepe za izboljšanje motivacije in zadovoljstva in posledično povečati
delovno učinkovitost.
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Slika 2: Dejavniki, ki učinkujejo na motivacijo

INDIVIDUALNE RAZLIKE
- potrebe, interesi
- stališča, vrednote

ZNAČILNOSTI DELA

MOTIVACIJA

- različne zmožnosti
- prepoznavanje nalog
- avtonomija,
- povratna informacija

ORGANIZACIJSKA
PRAKSA
- politika podjetja
- sistem nagrajevanja
- pravila

Vir: Povzeto po Lipičnik (1997, str. 160)

"Slika 2 grafično ponazarja interakcijo med temi tremi dejavniki ali skupinami spremenljivk.
Da bi menedžer lahko učinkovito deloval, mora premisliti, kako interaktivno delovanje teh
treh dejavnikov vpliva na uspešnost pri delu. Poleg tega se je treba zavedati, da menedžer
ne more kontrolirati posameznih dejavnikov, ki vplivajo na delavčevo uspešnost, npr. skrb za
bolnega otroka ali finančno pomoč svojim staršem itd." (Lipičnik, 1997, str. 159-160).
"Ljudje se med seboj razlikujejo po neskončnem številu značilnosti, zato so tudi njihove
potrebe različne, ne le pri posameznikih, ampak tudi pri isti osebi v različnih obdobjih ali
trenutkih" (Ivanko, Stare, 2007, str. 71). Človek svoje individualne razlike, kot so osebne
potrebe, vrednote, interese prinese s seboj na delovno mesto. Ker se te lastnosti od
posameznika do posameznika razlikujejo, je potrebna individualna obravnava posameznika v
smislu izbire pravega motivacijskega dejavnika. Nekatere posameznike motivira denar, druge
osebni razvoj, tretje spet varnost zaposlitve.
Organizacijska praksa zajema pravila, politiko podjetja, sistem nagrajevanja v organizaciji.
Namen nagrajevanja zaposlenih je motiviranje zaposlenih za učinkovito delo ter vzdrževanje
nivoja lojalnosti zaposlenih.
"Lastnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Te značilnosti
vključujejo tudi zahteve o različnih zmožnostih, določajo, kateri delavec lahko naloge opravi
od začetka do konca, pogojujejo pomembne lastnosti dela, avtonomijo pri delu in določajo
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vrsto in širino povratnih informacij, ki jih dobi delavec o svoji uspešnosti" (Lipičnik, 1997, str.
160).

3.3 MATERIALNI IN NEMATERIALNI DEJAVNIKI MOTIVACIJE
S stališča motiviranja posameznika so materialni in nematerialni motivacijski dejavniki
povezani med sabo. Če se na primer posamezniku zdi pomemben motivacijski faktor plača, ki
jo uvrščamo med neposredne materialne motivacijske dejavnike, lahko le-ta rezultira tudi v
določeno stopnjo ugleda, kar pa uvrščamo med nematerialne motivacijske dejavnike. “Praksa
oblikovanja motivacijskih dejavnkov kaže najboljše rezultate v primeru, da je ekonomska
motivacija kombinirana s hkratnim in celovitim delovanjem večjega števila motivacijskih
dejavnikov” (Uhan, 1999, str. 3). Kljub povezanosti obeh pa večina avtorjev deli motivacijske
dejavnike na materialne in nematerialne. Bahtijarevič-Šiber je v svojem delu Management
ljudskih potenciala (1999, str. 614) razdelil materialne motivacijske dejavnike na neposredne
denarne prihodke in posredne denarne prihodke.
Med neposredne denarne prihodke je uvrstil osnovno plačo in variabilni del plače,
bonuse in nagrade, dodatke za inovacije in ustvarjalnost, dodatke za osebni razvoj in
fleksibilnost posameznika, dodatke, vezane na rezultate in dobičke, delež od dobička podjetja
ter delež v lastništvu podjetja.
Med posredne denarne prihodke pa je uvrstil zdravstveno in pokojninsko zavarovanje,
plačilo štipendij in šolnine, plačane odsotnosti z dela, različne oblike življenjskega
zavarovanja, specializacije, plačilo rekreacije in božičnico.
Da bi plača ohranjala motivacijsko vrednost, mora biti oblikovana tako, da se zvišuje skladno
s povečevanjem zahtevnosti dela in odgovornosti delovnega mesta. Denar kot oblika
(materialnega) denarnega nagrajevanja deluje kot motivator samo toliko časa, dokler ne
postane stalna in samoumevna. Plača izgubi motivacijsko vrednost, ko ni več sorazmerna
vloženemu trudu in delu posameznika.
Nematerialni motivacijski dejavniki nimajo neposredne veze z denarnimi nagradami.
Mednje štejemo vsebino dela, možnost napredovanja, možnost izobraževanja, zanimivo delo,
pohvalo, odnose med sodelavci, odnose z vodji, samostojnost pri delu, vodenje in
organizacijo dela, delovne pogoje, varnost in stalnost zaposlitve, delovno klimo, cilje in
prepoznavanje rezultatov lastnega dela in podobno.
"Najboljši način, da vodja ugotovi, kaj motivira zaposlene, je, da se jih vpraša.
Poznamo dve vrsti ljudi (Ivanuša-Bezjak, 2006, str. 92):

ljudi, ki želijo nekaj imeti in

ljudi, ki želijo nekaj postati.
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Največja motivacija za prve je denar. Drugi skupini pa mnogo več pomeni položaj, delo, ki ga
opravljajo in funkcija. Zanje je možnost napredovanja in izobraževanja pravi izziv."

3.4 MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO PRI DELU
Zadovoljstvo pri delu bi lahko opredelili kot pozitivno emocionalno stanje, ki je povezano s
stališči posameznika do lastnega dela in dejavnikov, ki so z njim povezani. Je posledica
posameznikove ocene njegovega dela in ocene, v kolikšni meri mu neko delo omogoča
zadovoljevanje njegovih potreb. Rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja izkušenj
pri delu posameznik zaznava na temelju izpolnitve pričakovanj, povezanih z delom na
delovnem mestu. Doseganje zadovoljstva zaposlenih je pomembno tudi z vidika delovne
učinkovitosti in motivacije. Zaposleni, ki na delovnem mestu ni zadovoljen, ne bo imel
posebne motivacije za opravljanje svojega dela in bo zato svoje delo bistveno slabše opravil
kot zadovoljen in motiviran posameznik.
"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, navduševanje in
podobno" (Mihalič, 2008, str. 26). Zadovoljstvo pri delu igra pomembno vlogo tudi pri
posameznikovi samopodobi, kar vpliva na sposobnost upravljanja s stresom in splošnim
psihofizičnim stanjem posameznika.
"Zaradi nezadovoljstva zaposlenih pri opravljanju njihovega dela lahko prihaja v podjetjih do
nezaželenih 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 podjetju
izognili navedenim posledicam, morajo stalno vzdrževati visoko stopnjo zadovoljstva
zaposlenih pri delu, čeprav včasih "v škodo" drugih rezultatov" (Treven, 1998, str. 131). S
primernim oblikovanjem dela lahko povečamo motivacijo delavcev za delo. To po eni strani
izboljšuje delovne rezultate, po drugi pa povečuje zadovoljstvo delavca. Doseganje dobrih
rezultatov in zadovoljstvo delavcev namreč pozitivno vplivata drug na drugega. Vodstva
podjetij lahko računajo na nadpovprečne delovne rezultate in zadovoljne delavce predvsem z
vnašanjem motivacijskih dejavnikov v delovno okolje. Dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo
pri delu, je veliko, med seboj se prepletajo in dopolnjujejo. Mednje lahko vštevamo delovne
razmere, komunikacijo med zaposlenimi in komunikacijo z vodji, vsebino samega dela, ki ga
posameznik opravlja, samostojnost pri delu, plača in dodatki, delovne razmere itd.
"Raziskovalci motivacije pogosto poudarjajo, da je pričakovanje časovno pred motivacijo, ki
kot silnica sproži reakcijo, zato smo zadovoljni, če se pričakovanja uresničijo. Zadovoljstvo
naj bi bilo praviloma toliko večje, kolikor pomembnejši je izpolnjeni motiv za tistega, ki ga
doživlja" (Možina et al., 2002, str. 477).
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4 MOTIVACIJSKE TEORIJE
V uspešnih organizacijah se vodstvo vedno znova ukvarja z vprašanji, kako uspešno
motivirati zaposlene, da bi delali učinkoviteje. Odgovore na ta vprašanja je moč najti v
motivacijskih teorijah, ki so se razvijale skozi desetletja in vsaka s svojega vidika razlaga
delovanje in odzivanje zaposlenih.
Mnogo motivacijskih teorij se ukvarja z ugotavljanjem dejavnikov, ki motivirajo ljudi za
določeno delovanje. "Vsaka motivacijska teorija si prizadeva razložiti 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 et al. v: Treven, 1998, str. 113).
"Ne obstaja ena, univerzalna motivacijska teorija. Vsaka teorija ponuja neko rešitev, toda
nobena ni popolna. Pomembno je, da te teorije izpostavljajo vlogo menedžmenta pri
motiviranju zaposlenih. Teorije tudi poudarjajo pomen posameznikovega dojemanja nagrade,
relacije med delom in nagrado ter pravičnost nagrajevanja" (Ivanko, Stare, 2007, str. 84).

4.1 VSEBINSKE TEORIJE MOTIVACIJE
Vsebinske teorije so usmerjene v preučevanje človekovih potreb in motivov, ki povzročajo
določeno obliko vedenja. Med vsebinske nedvomno sodijo Maslowa teorija motivacije,
Adelferjeva ERG motivacijska teorija in Herzbergova motivacijska teorija.
4.1.1 Maslowa teorija motivacije
Maslow je dognal, da je narava človeka usmerjena navzgor k vedno bolj privlačnim ciljem.
Poleg osnovnih fizioloških potreb se pri človeku pojavijo še višje potrebe, ki prav tako sledijo
določenemu zaporedju.
V prvi vrsti moramo zadovoljiti torej osnovne fiziološke potrebe, sledijo potrebe po varnosti,
potrebe po pripadnosti in ljubezni, nato potrebe po ugledu in samospoštovanju, v samem
vrhu pa je potreba po samopotrjevanju (samouresničevanju). Ko je potreba zadovljena nima
več motivacijkega vpliva, se pa pojavi nova, ki deluje kot motivacijski dejavnik. V ospredju in
na prvem mestu je torej tisti dejavnik, ki je najmanj zadovoljen. “Motivacijski dejavnik, ki je
na zadnjem mestu, je mogoče interpretirati na dva načina: potreba je že zadovoljena ali
potreba še ni aktivirana” (Uhan, 1999, str. 4).
Motivacijska teorija Maslowa temelji na hierarhiji in pomembnosti človekovih potreb. Avtor je
človekove potrebe razdelil na pet stopenj. Maslow je trdil, da človekove potrebe nastajajo v
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naštetem zaporedju. Potreba, ki je zadovoljena, ne motivira več, temveč se ob tem pojavi
naslednja potreba, ki deluje kot motivacijski dejavnik (Uhan, 1999, str. 3-4).
Slika 3: Maslowa hierarhija potreb

Vir: Maslow v Lipičnik (1997, str. 162)

Maslowa motivacijska teorija je koristen pripomoček pri proučevanju motivacijskih
dejavnikov in možnosti za bolj učinkovito motiviranje zaposlenih. Vodje lahko uporabnost te
teorije preizkusijo na osnovi vprašalnikov, kaj motivira zaposlene v določeni organizaciji, ni
pa teorija, ki bi absolutno veljala v vsakem obdobju.
4.1.2 Adelferjeva ERG motivacijska teorija
Adelferjeva motivacijska teorija je na prvi pogled zelo podobna Maslowi, predvsem zaradi
podobnosti s hierarhično lestvico. Adelfer ugotavlja, da posameznika istočasno motivira več
vrst potreb:
1. Eksistenčne potrebe (potreba po hrani, pijači, počitku, pravica do lastnine, pravica
do dela, pravica po telesni in duševni varnosti).
2. Potrebe po pripadnosti (potrebe po pripadnosti in ljubezni, potreba po varnosti,
potreba po samospoštovanju).
3. Potrebe po osebnem razvoju (potreba po uresničevanju človekovih sposobnosti,
kot so kreativnost, razvoj, produktivno delo).
Za razliko od Maslowa Adelfer meni, da zadovoljena potreba še naprej spodbuja človekovo
delovanje v primeru, ko posameznik s težavo zadovolji potrebo višje stopnje, motiviranost za
zadovoljitev osnovnih motivov pa še kar obstaja. Oseba, ki bo poskušala zadovoljiti potrebo
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višje stopnje, se bo sčasoma vrnila zadovoljevanju potrebe nižje stopnje, ki bo na
posameznika ponovno delovala motivacijsko.
4.1.3 Herzbergova teorija motivacije
Herzbergova teorija motivacije temelji na predpostavki, da na človekovo zadovoljstvo pri delu
vplivata dve, med seboj neodvisni skupini dejavnikov. Prva skupina so higieniki, druga
motivatorji. To teoriji imenujemo tudi dvofaktorska.
Slika 4: Herzbergovi higieniki in motivatorji

Vir: Hodgetts (1991, str. 138)

Herzberg je tekom raziskovanja ugotovil, da skorajda ni dejavnika, ki bi bil samo motivator
ali samo higienik.
Higieniki so dejavniki, ki izvirajo iz okolja in ljudi, ne spodbujajo posameznikov k aktivnosti,
temveč odstranjujejo neprijetnosti ali kako drugače ustvarjajo pogoje za motiviranje. So
dejavniki, ki se nanašajo na denar, organizacijo, delovni nadzor, položaj, varnost. Higienike
bi lahko opredelili tudi kot dejavnike, ki povzročajo nezadovoljstvo, če niso prisotni, a ne
povzročajo zadovoljstva, če so prisotni.
Motivatorji so dejavniki, ki izvirajo iz dela oziroma so notranje povezani z delom samim, to
so: zanimivo delo, uspeh pri delu, priznanje za dobro opravljeno delo. Motivatorji so izpeljani
iz individualnega odnosa do dela in povečujejo motivacijo posameznika za delo. Le-ti
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povzročajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni in ne povzročajo nezadovoljstva, če niso
zadovoljeni. Mednje sodijo: napredovanje, uspeh pri delu, strokovno usposabljanje, osebni
razvoj, zanimivo delo, odgovornost itd. Motivatorji neposredno spodbujajo ljudi k delu.
“Herzbergova motivacijska teorija je za menedžerje uporabna predvsem zato, ker se zaveda
dveh vrst orodja za motiviranje zaposlenih: motivatorjev, s katerimi je mogoče izzvati odzive
ali aktivnost pri posamezniku, in higienikov, s katerimi je mogoče povzročati predvsem
zadovoljstvo, ki bo odstranilo odvečne napetosti in usmerilo človekovo aktivnost v delo.
Konkretno stanje v organizaciji odloča, katero vrsto dejavnikov bo menedžer najuspešnejše
uporabil” (Lipičnik, 1998, str. 168-169).

4.2 PROCESNE TEORIJE MOTIVACIJE
Procesne teorije ne izhajajo več iz koncepta potreb. Preučujejo glavne procese in razloge, ki
vodijo do tega, da ljudje v delovnih situacijah delujejo na določen način. Tipična
predstavnika procesnih teorij motivacije sta Wroomova motivacijska teorija in J. S. Adamsova
teorija pravičnosti.
4.2.1 Vroomova teorija pričakovanja
"Temeljno izhodišče Vroomove motivacijske teorije je teza o nasprotujočih si ciljih
organizacije, v kateri se izvaja delovni proces, in delavcev, ki v tej organizaciji delajo. Vsaka
organizacija želi doseči čim večjo delovno in dohodkovno učinkovitost, ni pa namen in interes
vsakega delavca, da bi vedno dosegel svojo najvišjo možno posamično delovno uspešnost.
Vsak delavec ima lastne cilje, kot so npr. visok zaslužek, napredovanje, ugodne delovne
razmere in podobno" (Uhan, 1999, str. 5).
Prizadevanje in dosežki posameznika pri delu so posledica tistega vedenja, ki je po njegovem
mnenju zanj najkoristnejše in najugodnejše. Posameznik torej izbira in se odloča za določen
način vedenja na podlagi interakcije med privlačnostjo in svoje subjektivne ocene verjetnosti,
da ga bo izbrano vedenje pripeljalo do pričakovanega cilja. Tako je posameznik motiviran, če
si s svojim vedenjem prizadeva doseči zanj privlačne cilje.
Model se lahko uporablja v združbah, kjer se uveljavlja upravljanje in vodenje po
demokratični poti in samo v razmerah dobre organiziranosti delovnega procesa. V tej teoriji
je Vroom poudaril več problemov:



Pomen nagrad (nagrajevanje zaposlenih je pozitivno, imajo občutek varnosti,
plačo, zaupanje, prijateljski odnos).
Pričakovano vedenje pri posameznikih (zaposleni morajo vedeti, kaj se od njih
pričakuje in na kakšen način bodo za to nagrajeni).
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Posameznikova pričakovanja (zaposleni si bo bolj prizadeval pri delu, če bo
pričakoval primerno nagrado in hkrati izpolnitev svojih ciljev. Na tej podlagi je Vroom
oblikoval modele, s katerimi je skušal razložiti zadovoljstvo z delom, motivacijo in
učinek delavca. Pomagal si je s sledečimi ugotovitvami):
- Valenca (privlačnost cilja oziroma usmerjenost posameznika k temu. Lahko je
pozitivna, kar pomeni, da ima pozitivno vrednost za posameznika, zato ga cilji
privlačijo. Lahko ima ničelno vrednost ali pa je negativna, kadar se človek
hoče izogniti cilju).
- Instrumentalnost (povezava med dvema ciljema, ko hoče človek doseči en cilj
z namenom, da bi z njim lahko dosegel drugega, ki je zanj pomembnejši).
- Pričakovanje (posameznikovo prepričanje, da ga bo določeno vedenje
privedlo do določenega cilja, npr. da ga bo večje prizadevanje pri delu
pripeljalo do boljšega zaslužka.

Ta model se za vplivanje na posameznikovo aktivnost uporabi tako, da poskušamo vplivati na
zvezo med vedenjem in pričakovanji.
4.2.2 J. S. Adamsova teorija pravičnosti
Stacy Adams je svojo teorijo postavil na dejstvu, ki poudarja pomen pravičnosti v
organizaciji. Temelj te teorije je odnos pravičnosti in enakih kriterijev ocenjevanja za vse.
"Adams opredeljuje pomen pravičnosti pri delovni motivaciji. Zaposleni primerjajo svoje
vložke v delovni proces in prejemke z vložki ter prejemke z vložki drugih, ki so zaposleni v isti
ali kateri drugi organizaciji. Zaveda se, v kakšnem razmerju so njegovi prejemki za
opravljeno delo s tistim, kar je vložil v delovni proces" (Ivanko in Stare, 2007, str. 82).
Temeljni dejavniki teorije pravičnosti so (Treven, 1998, str. 125):
1. Vložki - nanašajo se na vse, kar oseba vlaga pri opravljanju svoje dela, na primer starost,
izkušnje, spretnosti, izobrazba, socialni status, prispevek k ciljem skupine ali organizacije; če
zaposleni meni, da daje organizaciji več, kakor od nje v obliki plače dobiva, bo dobil občutek
nepravičnosti.
2. Prejemki - so dejavniki, za katere je oseba prepričana, da bi jih morala biti deležna kot
rezultat svojega dela; ti so lahko pozitivni (plača, priznanje, statusni simboli in dodatne
ugodnosti) ali negativni primeri (na primer neustrezne delovne razmere, monotonost in
pritisk vodstva).
3. Osebe za primerjavo - si zaposleni izbere v svoji organizaciji ali drugje v okolju;
primerja se lahko s posameznimi osebami ali skupinami.
Ko zaposleni občutijo nepravičnost, jo poskušajo zmanjšati na enega od šestih načinov (po
Treven, 1998, str. 126):
1. Povečajo svoje vložke, da bi s tem opravičili večje nagrade, ko občutijo, da so bolje
nagrajeni kot drugi.
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2. Zmanjšujejo svoje vložke, da bi nadomestili manjšo nagrajenost, kadar čutijo, da so
manj nagrajeni v primerjavi z drugimi.
3. Poskušajo doseči nadomestilo prek legalnih ali drugačnih poti, kot so predčasno
zapuščanje dela, kraja imovine iz organizacije, itd.
4. Izberejo druge osebe za primerjavo.
5. Želijo izkriviti resničnost tako, da bi bila videti različna obravnava zaposlenih pravična.
6. Zapuščajo delodajalce, če nepravičnost ni odpravljena.
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5 ORGANIZACIJSKA KULTURA IN ORGANIZACIJSKA KLIMA
5.1 POJEM ORGANIZACIJSKE KULTURE
"Različni raziskovalci pojem organizacijske kulture opredeljujejo različno (Ivanko, 2000, str.
235):
- organizacijska kultura je združevalna sila v organizaciji, organizacijska kultura je
kolektivna volja članov organizacije, nanaša se na to, kaj organizacija resnično hoče
in naredi za svoj razvoj;
- organizacijska kultura je vzorec prepričanj in pričakovanj članov organizacije;
- organizacijska kultura je nevidna sila, ki v organizaciji deluje z vidnimi oziroma
opazljivimi dejavniki, za organizacijo je to, kar je osebnost za posameznika;
- organizacijska kultura je skupna filozofija članov organizacije;
- organizacijska kultura je to, v kar skupno verjamejo člani organizacije;
- organizacijska kultura je tisto, kar najvišje vodstvo v organizaciji uporablja kot skupno
podlago vodenja sebe in zaposlenih;
- organizacijska kultura je vzorec skupnih prepričanj in vrednost, ki oblikujejo pomen
institucije za njene člane in določa pravila njihovega vedenja;
- organizacijska kultura so tista prepričanja in vrednote, ki jih člani sprejemajo kot
svoje;
- organizacijska kultura je tisto, kar resnično omogoča razumeti bistvo in dušo
organizacije, kar je torej globlje od organigramov, pravil, strojev in zgradb."
Za organizacijsko kulturo so značilne določene lastnosti, med katere prištevamo pravila,
filozofijo, prevladujoče vrednote, primerno vedenje in nenazadnje organizacijsko klimo.
"Organizacijska kultura se v glavnem sestoji iz (Možina et al., 2002, str. 14):
 sistema vrednot, prepričanj mnenj, ki so značilna za posamezno skupino ali
organizacijo;
 enotne sheme, ki jo člani organizacije uporabljajo za dojemanje, razlaganje in
pojasnjevanje dogajanj v organizaciji in okolju;
 celotne posebnosti skupine ali organizacije, ki jo razlikuje od drugih skupin in
organizacij."

5.2 POJEM ORGANIZACIJSKE KLIME
Lipičnik (1998, str. 74) je označil klimo kot "ozračje v organizaciji, ki je posledica različnih
znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva
na vedenje ljudi in uporabo njihovih zmožnosti". Klima zajema tiste značilnosti, ki vplivajo na
vedenje ljudi v združbi in zaradi katerih se združbe med seboj razlikujejo. Združbe se torej ne
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razlikujejo le po fizični strukturi, pač pa tudi po tem, kakšna stališča in vedenje najdemo pri
ljudeh. Govorimo o razlikah, povezanih s psihološko strukturo.
Organizacijska klima predstavlja način, kako zaposleni razumejo sistem v organizaciji.
Motivirani in zadovoljni zaposleni so danes tisti dejavnik, ki uspešnejša podjetja loči od manj
uspešnih. Za vsako podjetje je zelo pomembna dobra organizacijska klima in zadovoljstvo
zaposlenih. Ljudje, ki se med seboj razumejo, verjamejo v podjetje, so mu zvesti in imajo
zato željo biti uspešnejši. Tisti zaposleni, ki so zadovoljni in motivirani, prinašajo pozitivno
poslovanje in seveda s tem povezan dobiček podjetja, z opravljanjem nalog uresničujejo cilje
organizacije in vplivajo na učinkovitost podjetja.

5.3 VPLIV ORGANIZACIJSKE KULTURE IN KLIME NA ZADOVOLJSTVO IN
MOTIVACIJO ZAPOSLENIH
Razlika med organizacijsko kulturo in klimo je v viru nastanka. Prva izhaja iz antropologije,
druga pa iz psihologije. Obe pa sta med sabo povezani, s tem da je pojem kulture bolj
usmerjen v preteklost in prihodnost (za raziskovanje se uporablja kvantitativne metodologija
– analiza obredov, jezika itd.), pojem klime pa je bolj usmerjen v detekcijo trenutnega
stanja. "Organizacijska kultura je v vlogi katalizatorja, ki ustvarja motivacijo, da delavci med
oblikovanje in uresničevanjem svojih ciljev delujejo kot oblikovalci in uresničevalci ciljev
organizacije. V idealnem primeru povzroči, da delavci med oblikovanjem in uresničevanjem
svojih ciljev zavestno ali podzavestno mislijo in delujejo kot oblikovalci in uresničevalci ciljev
organizacije.
"Organizacijska kultura torej usposablja ljudi, da so kljub svojim različnostim usmerjeni k
doseganju skupnih organizacijskih ciljev" (Ivanko, 2000, str. 238). Organizacijska klima,
kultura in motivacija so predmet številnih raziskav, še posebej ker bistveno vplivajo na
učinkovitost pri delu in posledično na uspešnost podjetja. Naloga vodstva vsakega podjetja bi
morala biti ustvariti kulturo zaupanja, integritete in zvestobe in ustvariti delovno okolje, ki bo
omogočalo notranjo motivacijo. "V prilgodljivih kulturah se managerji posvečajo kupcem in
zaposlenim ter pozorno spremljajo notranje procese in procedure. Njihov cilj je uvajanje
koristnih sprememb, tudi če te morda prinašajo tveganje. V neprilagodljivih kulturah pa se
managerji bolj ukvarjajo s seboj in s svojimi projekti, njihove vrednote pa ne spodbujajo
tveganja in sprememb" (Dimovski et al., 2005, str. 303-304).
Ker človek velik del svojega življenja preživi na delovnem mestu, ima ugodna klima velik
pomen, saj bistveno vpliva na posameznikovo zadovoljstvo in motiviranost za delovanje v
smeri uresničevanja ciljev podjetja. Še posebej pomembno je, da sta v podjetju dobro
opravljeno delo in dobri delovni rezultati vrednota podjetja in se tega zavedajo vsi. S
priznanji in pohvalo za trud, dobro opravljeno delo in dobre rezultate bo podjetje doseglo, da
bodo zaposleni pripravljeni v delo vložiti še dodaten napor.
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6 VLOGA VODIJ PRI MOTIVIRANJU
Vodstveni delavci igrajo v procesu spodbujanja, vplivanja in usmerjanja drugih zelo
pomembno vlogo. Sposobnost motiviranja zaposlenih je zelo cenjena spretnost vodij. Kako
uspešno motivirati zaposlene je zahtevna naloga, saj motivacija vsakega posameznika
prihaja od znotraj in je kot take praktično ni mogoče neposredno opaziti.
Zaposleni naj bi v vodji videli ne samo vzor, temveč bi mu morali tudi zaupati. Vodje pa bi
se morali zavedati, da motivacija ni samo posebna aktivnost ali način pritiska na zaposlene,
naj opravijo to, kar se od njih zahteva in pričakuje, ampak se ta skriva v ravnanju z
zaposlenimi in načinu dela z njimi. Ker je del motivacijskega procesa tudi identifikacija in
odstranitev dejavnikov, ki pri zaposlenih povzročajo nemotiviranost in aktivno sodelovanje
vodje v tem procesu, bi morali biti motivacijski dejavniki, s katerim podjetje skuša motivirati
zaposlene, čim bolj individualni.
Vloga vodij v procesu motiviranja ima več dimenzij: sposobnost za sporazumevanje,
razvijanje in usposabljanje zaposlenih, zbiranje predlogov in pripomb, postavljanje zgledov in
izzivov, spodbujanje zaposlenih, obveščanje, vključevanje zaposlenih v razne aktivnosti,
usmerjanje preko dajanja jasnih napotkov ter zagotavljanje pravičnega plačila.
Vodje bi morali vzpostaviti t. i. motivacijsko okolje, v katerem bi bili zaposleni “naravno”
motivirani za doseganje boljših rezultatov dela. Gre za identifikacijo in povezovanjem želja in
motivov posameznika s cilji podjetja. Nadalje bi morali vodje zaposlenim dati občutek, kot da
so enakovredni partnerji, zaposlene aktivno vključiti v cilje podjetja ter jim pomagati
razumeti, kako je njihovo delo pomembno z vidika celote, ter jim omogočiti, da vidijo "big
picture". Zaposleni bi morali vedeti, kdo so največji konkurenti podjeta, v katerem so
zaposleni. Za doseganje boljših rezultatov bi morali vodje vzpodbujati zaposlene za kreativno
in inovativno mišljenje, da zapustijo varen teritorij in si dovolijo tvegati (po Bruce, 2006).
"Med zaposlenimi in vodjo mora biti sklenjeno tako imenovano partnerstvo za uspeh. To
pomeni, da vodja in zaposleni medsebojno enakopravno in aktivno sodelujejo, vsak prispeva
svoj delež znanja, prizadevanj, naporov, idej in podobno, da bi uspešno dosegli skupni cilj.
Vodja in zaposleni ne nastopajo kot nasprotniki, temveč kot zavezniki, ki imajo skupni interes
in cilj, ki ga želijo doseči. Tovrstno sodelovanje namreč sproža zadovoljstvo in omogoča
skupni uspeh pri delu" (Mihalič, 2008, str. 22).

6.1 KARAKTERISTIKE VODIJ
Da bi lahko vodja uspešno vodil zaposlene, mora biti tudi sam motiviran, zaposlene
obravnava enakovredno in pravično, ima jasno postavljene cilje in verjame, da jih bo dosegel

18

ne glede na ovire, ki se pri delu pojavljajo. Razumeti in verjeti mora v svoje ključno
poslanstvo, ki je spodbujanje zaposlenih in ne omejevanje.
Vodja mora biti sposoben sprejeti razlike med posamezniki in z ustreznimi vzpodbudami
usmerjati delovanje zaposlenih v smeri doseganja postavljenih ciljev. Če želi vodja vzpostaviti
dober nivo motivacije posameznika, mora v prvi vrsti ugotoviti, kaj je tisto, kar zaposlenega
najbolj motivira, kaj je tisto, česar si želi, pokazati mu mora, na kakšen način lahko to doseže
in mu pomagati pri odstranjevanju ovir, kot so zaskrbljenost, negativizem, pomanjkanje
samozavesti, itd.).
Stane Možina (Možina et al., 2002, str. 502-503) je opredelil pet temeljih sposobnosti
uspešnih vodij:
Slika 5: Temeljne sposobnosti za vodenje
DELITEV MOČI

VIZIJA

INTUICIJA

SKLADNOST
VREDNOT

POZNAVANJE
SAMEGA SEBE

SPOSOBNOST
VODENJA

Vir: Možina et al. (2002, str. 502)

Delitev moči pomeni sposobnost vodje, da v odločanje in definiranje delovnih ciljev vključi
svoje podrejene. Psihološki učinek takšnega ravnanja je, da imajo zaposleni občutek
pripadnosti podjetju, občutek, da so njegovi prispevki cenjeni in da situacijo obvladujejo. Na
splošno takšen način sproža v posameznikih pozitivne občutke, ki delujejo motivacijsko.
Vizijo bi lahko opredelili kot jasno predstavo o tem, kaj podjetje želi ustvariti in uresničiti in
pot do uresničitve tega. In ravno jasna predstava o tem, kaj želijo ustvariti, loči učinkovita
podjetja od neučinkovitih. Uspešna podjetja vedo, kdo so in zakaj so, in vedo, kam gredo.
Vizija, ki jo ljudje "posvojijo", lahko postane odločilno orodje podjetja na poti k odličnosti in
želeni prihodnosti, in odločilno orožje v borbi za obstanek.

19

Intuicija pomeni nek notranji občutek, ki vodji omogoča, da se na spremembe odzove hitro
in učinkovito. Opredelili bi jo lahko tudi kot izjemno sposobnost, ki nam pomaga, da ravnamo
v vsaki situaciji pravilno.
Poznavanje samega sebe pomeni sposobnost vodje, da realno oceni svoje sposobnosti,
prednosti in pomanjkljivosti. K razvoju vodje lahko učinkovito pripomorejo člani tima s
svojimi povratnimi informacijami.
Skladnost vrednot pomeni sposobnost vodje, da združi vrednote podjetja z vrednotami
zaposlenih. Če so naloge, zadolžitve in ravnanja zaposlenih v konfliktu z vrednotami
(njihovimi osebnimi in organizacijskimi), lahko nastopi stres, negativizem, občutki krivde,
pesimizem, jeza, občutki frustriranosti itd. Enako se dogaja, če se njihove osebne vrednote
močno razlikujejo od vrednot podjetja.
Strah pred tekmeci, nelojalnost, poudarjanje naziva, pomanjkljivo poznavanje razdiralnih
učinkov negativnega okolja, pomanjkanje zdrave presoje, ozkogledost, pobiranje zaslug za
dosežke tima je le nekaj osebnostnih lastnosti, ki jih vodje naj ne bi imeli, saj zagotovo
peljejo vodjo v neuspeh pri vodenju zaposlenih.
Vodja kot motivator zna zaznati potrebe svojih potrejenih in jih skuša zadovoljiti. Sliši se sicer
preprosto, vendar poleg dejstva, da vsakega zaposlenega motivira nekaj drugega, se človek
v različnih trenutnkih na isto stvar različno odziva. Zato je uspešen vodja tisti, ki zna
spremljati in slediti njihovim specifičnim potrebam (po Cimermanu et al., 2003, str. 58).
6.1.1 Čustvena inteligenca vodij pri vodenju in motiviranju zaposlenih
"Čustva so odzivi osebe na dražljaje, ki si jih je pravilno ali nepravilno razložila kot
pomembne, in telesno, vedenjsko, motivacijsko in mentalno pripravljajo oosebo na
prilagoditveno ravnanje" (Možina et al., 2002, str. 509).
Čustvena inteligenca je neke vrste socialna veščina, ki nam omogoča upravljanje s samim
sabo in odnosi z drugimi. Čustveno inteligentana oseba ima zmožnost opazovanja,
spremljanja in razumevanja svojih čustev in čustev drugih ljudi s tem, da jih zna tudi ločevati
med seboj in izsledke le-tega učinkoviti uporabiti pri usmerjanju sodelavcev (po Možini, 2002
str. 511).
Čustvena inteligenca oziroma ravnaje s čustvi v zadnjem času vse bolj pridobiva na pomenu,
tudi ko govorimo o lastnostih vodij. Med karakteristike čustvene inteligence vštevamo
obvladovanje čustev, vživljanje ali empatija, spodbujanje drugih in sodelovanje.
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Vodenje z vidika čustvene inteligentnosti vodij lahko identificiramo po sledečih načinih
vodenja in vodij (po Možina, 2002, str. 515-516):


Vodenje s prisilo, kjer so odločitve v rokah vodje, kreativne ideje drugih niso
zaželene. Ta način vodenja je lahko aktualnen v kriznih obdobjih.



Usmerjevalno vodenje, kjer je vodja v funkciji vizionarja, ki usmerja svoj tim v
smeri jasno zastavljene vizije, ki postane skupna vizija. Ta vrsta vodij se odlikuje s
sposobnostjo empatije in samozaupanjem.



Očetovski način vodenja je uspešen za motiviranje v stresnih okoliščinah.
Takšnemu vodji so najpomembnejše počutje zaposlenih, včasih celo bolj kot naloge
in cilji.



Sodelovalni način vodenja spodbuja sodelovanje skupine, vodja se odlikuje s
sposobnostjo komuniciranja in sodelovanja.



Perfekcionistični način vodenja je vodenje z visoko postavljenimi standardi
uspešne izvedbe nalog. Razmišljanje vodje, da je le on tisti, ki zna naloge opraviti
najbolje in zahteve po odličnosti z razkazovnjem njegove "odličnosti", slabo vpliva na
celoten tim.



Mentorski način vodenja omogoča strokoven in osebnostni razvoj posameznikov.
Vodje posedujejo sposobnost empatije in razvijanja drugih. Vpliv takšenga vodenja
na tim je zelo ugoden.

Dober in uspešen vodja vedno verjame v svojo ekipo in zaposlenim to tudi jasno pove. Dvom
vodji namreč deluje kot zrcalo, če dvomi vodja, v vodjo dvomijo tudi zaposleni, kar pa
povzroča, da zaposleni vodji ne sledijo.
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7 NAJVEČJI DEMOTIVATORJI
Motivacija je zaradi neprestanih prežečih konfliktov in nesporazumov ves čas v nestabilnem
stanju. Zaposleni nihajo med visoko stopnjo motivacije, pa vse do nizke v primeru konfliktov.
Če vodji uspe vzpostaviti okolje, v katerem vlada medosebno zaupanje, je možnost
ustvarjanja situacij, ki bi povzročilo stanje večje nemotivacije, manjše.
Lipičnik (1997, str. 183) je opredelil sedem oblik nespretnega ravnanja vodij, ki jih lahko
prištevamo med uničevalce motivacije:
 Sproščeno kritiziraj: pokaži, kaj znaš in veljaš.
 Vsaka nova ideja od spodaj je sumljiva.
 Zadolži podrejene, da bodo čim prej izvajali tvoje odločitve.
 Obvladuj in kontroliraj situacijo.
 Vsako opozarjanje na probleme je znak neuspešnosti.
 Poskrbi, da informacije ne bodo prosto krožile.
 Zavedaj se, da kot manager veš že vse, kar je pomembno za delo.
Kot demotivacijske dejavnike lahko omenimo še nekonstruktivno kritiko, pretiran nadzor,
nizke plače in nepravično stimulativno nagrajevanje, nedoslednost, diskreditiranje oseb,
prezrto delo, premalo časa za izvajanje naloge, nerealni cilji, nepravilna komunikacija,
grožnje, premalo možnosti za dodatno izobraževanje itd.. Motivacija mora biti načrtno,
skrbno in stalno vzdrževanje posameznikove zavzetosti za delo, izbirati pa moramo tista
orodja, ki so za določeno organizacijsko kulturo najbolj ustrezna. Ves čas se moramo tudi
zavedati, da je motivacijo lažje uničiti kot vzpostaviti. "Delovni čas oziroma preverjanje
prisotnosti na delovnem mestu vedno nastopa kot demotivator in kot tak zato slabo vpliva na
zaposlene. Ne glede na to, kako je določen delovni čas, je s svojim obstojem vedno omejitev
in prisila. Zato delovni čas in preverjanje prisotnosti pogosto vplivata na nezadovoljstvo"
(Mihalič, 2008, str. 63).

7.1 POSLEDICE POMANJKANJA MOTIVACIJE ZA DELO
Da ugotovimo nemotiviranost ljudi, ne smemo čakati, da nam bodo o svojem nezadovoljstvu
s tem in onim zaposleni povedali sami. Obstajajo pa konkretni indici, ki jih bo izkušeni vodja
relativno hitro prepoznal. Nezadovoljstvo se poleg nedokončanja nalog v dogovorjenih rokih
kaže tudi v splošnem vedenju oziroma kombinaciji le-teh, kot nenehno pritoževanje zaradi
nepomembnih stvari, obtoževanje drugih za lastne napake, pozno prihajanje na delo in
zgodnje odhajanje domov, zaposleni se na splošno "trudijo", da bi čim manj časa preživeli
na delovnem mestu. Posamezni navedeni indici še niso znak za alarm, kadar pa istočasno
zaznavamo več le-teh, pa že lahko govorimo o znakih pomanjkanja motivacije.
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8 PREDSTAVITEV PODJETJA PRINTEC S.I. d.o.o.
8.1 DEJAVNOST PODJETJA
Podjetje PRINTEC S.I. je slovenska podružnica korporacije PRINTEC Group Of Companies,
vodilne korporacije na področju sistemov za avtomatizacijo transakcij. S sedežem v Atenah,
dvajsetletno tradicijo in približno 600 usposobljenimi in izkušenimi zaposlenimi v 15
hčerinskih podjetjih ponuja produkte, rešitve in storitve v 15 državah. Vse od svoje
ustanovitve (1998) korporacija nudi široko paleto visoko specializiranih rešitev za finančno
industrijo, naftne družbe, večje trgovske verige ter druga področja iz gospodarstva in
javnega sektorja. Podjetje razvija rešitve in storitve s področja e-plačilnih sistemov,
avtomatizacije dela v bančnih poslovalnicah, bančnih rešitev in kartičnih produktov, varnega
tiskanja uradnih dokumentov ter ostalih integriranih rešitev informacijske tehnologije. S
partnerji, kot so NCR, Verifone, Talaris, Welcome in drugi, svojim kupcem omogoča dostop
do najnovejših rešitev najboljših svetovnih dobaviteljev. Zaradi lastnega znanja in bogatih
izkušenj ter nenehnega vlaganja v razvoj in izobraževanje ji zaupajo največje organizacije iz
različnih industrij na območju jugovzhodne Evrope.
Slovenska podružnica korporacije, podjetje PRINTEC S.I., je v Sloveniji poznana predvsem
kot inovator in vodilni ponudnik NCR samopostrežnih bančnih avtomatov, z več kot 70
odstotnim tržnim deležem in prvim certifikatom za uporabo EMV tehnologije v Sloveniji.
PRINTEC S.I. je poznan tudi kot ponudnik Verifone plačilnih terminalov in kot proizvajalec
sodobnih programskih rešitev za POS plačilne transakcije. V sodelovanju z energetsko družbo
Petrol je vpeljal prvo programsko POS rešitev, integrirano v blagajniško aplikacijo.

8.2 POSLANSTVO, STRATEGIJA IN VIZIJA PODJETJA
Poslanstvo podjetja PRINTEC S.I. d.o.o. je zagotavljanje celovitih informacijskokomunikacijskih tehnoloških (IKT) rešitev ter dopolnilnih storitev na področju avtomatizacije
gotovinskih in kartičnih transakcij, tako z lastnimi razvojnimi kapacitetami kot tudi s pomočjo
strateških partnerjev in skupine Printecgroup. Razvoj podjetja je v skladu s poslanstvom
usmerjen v aktivno spremljanje tehnološkega razvoja in iskanjem naprednejših in bolj
učinkovitih rešitev na področju delovanja.
Vizija podjetja je utrditi vodilno vlogo na področju celovitih informacijsko-komunikacijskih
tehnoloških (IKT) rešitev za samopostrežne bančne avtomate, povečati svojo vlogo na drugih
segmentih področja avtomatizacije gotovinskih in kartičnih transakcij ter širiti področje
poslovanja na nove trge, ki jih odpira razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij. S tem
bo podjetje utrdilo ime stabilnega, zanesljivega, učinkovitega in zaupanja vrednega
ponudnika celovitih informacijsko-komunikacijskih tehnoloških (IKT) rešitev s področja
avtomatizacije gotovinskih in kartičnih transakcij, ki bo svojim uporabnikom nudil kakovostne
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storitve, lastnikom zagotavljal rentabilnost naložbe, zaposlenim pa omogočal osebnostni
razvoj in karierno napredovanje.
Zadovoljstvo uporabnikov rešitev in dopolnilnih storitev bo podjetje dosegalo z aktivnim
spremljanjem tehnološkega razvoja na področju avtomatizacije gotovinskih in kartičnih
transakcij, z zagotavljanjem pravih in optimalnih rešitev, ki ustrezajo uporabnikovim
potrebam, ter zagotavljanjem korektnih in učinkovitih poprodajnih aktivnosti. Zadovoljstvo
lastnikov bo podjetje doseglo z dolgoročno rastjo podjetja, večanjem tržnega deleža s
pomočjo naprednejših informacijsko-komunikacijskih tehnoloških (IKT) rešitev ter širjenjem
delovanja na nove trge. Istočasno bo podjetje skrbelo za stroškovno učinkovitost obstoječih
poslovnih procesov in skrbnim načrtovanjem investicij v razvojne projekte, pri katerih bo
transparentno prikazana dodana vrednost za lastnike.
Zadovoljstvo zaposlenih podjetje vzdržuje z zagotavljanjem dobrega počutja na delovnem
mestu, omogočanjem osebnostnega in strokovnega razvoja ter kariernega napredovanja. To
bo podjetje dosegalo z ohranjanjem pozitivne organizacijske klime, učinkovito organizacijsko
strukturo, korektnim pretokom informacij, definiranjem jasnih osebnih in poslovnih
ciljev ter skrbno pripravljenim načrtom razvoja zaposlenih v skladu z zastavljenimi cilji.
Vodilni v podjetju PRINTEC S.I. se zavedajo, da je najpomembnejši vir za organizacijo
človeški kapital, zato podjetje aktivno gradi na vrednotah, kompetencah, znanju in izkušnjah,
pripadnosti, motiviranosti, timskem sodelovanju ter socialni varnosti zaposlenih. Vlaganje v
razvoj zaposlenih pa omogoča uspešno obvladovanje poslovnih izzivov hitro spreminjajočega
se poslovnega okolja.

8.3 ORGANIZIRANOST PODJETJA
Slika 6: Organiziranost podjetja PRINTEC S.I. d.o.o.

Vir: Interno gradivo PRINTEC S.I.

Podjetje Printec S.I. trenutno zaposluje 28 sodelavcev. Poleg vodstva je podjetje
organizirano v tri glavne oddelke, specializirane za rešitve samopostrežnega
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bančništva, elektronskih plačilnih sistemov, kartičnih aplikacij in »retail« rešitev:
-

oddelek prodaje,
oddelek razvoja in
oddelek podpore strankam.

Oddelek prodaje združuje funkcijo prodaje in marketinga in trenutno šteje pet strokovnjakov
na področju trženja in marketinga. Oddelek razvoja trenutno šteje štiri vrhunske projektne
vodje oz. poslovne tehnologe, z znanjem in izkušnjami podpreti zahteve naših naročnikov ne
glede na platformo in programska orodja (C, C++, C#, .Net, Visual Studio in druga sodobna
razvojna orodja). Oddelek podpore strankam trenutno šteje 13 strokovnjakov različnih
profilov (strojni tehniki, programska podpora, itd.), s katerimi podjetje zagotavlja visok nivo
servisnih storitev za bankomate, blagajniške POS sisteme in POS terminale ter drugo
opremo. Za zagotavljanje optimalne odzivnosti je podjetje razvilo lastno orodje za
upravljanje s prijavami napak (Incident Management), v katerem beleži vse prijave, delovne
naloge, poročila o opravljenih posegih in odzivnost odpravljanja napak. Orodje omogoča tudi
izdelavo poročil in statistik, ki se jih na zahtevo posreduje tudi naročniku. V okviru tega
orodja oddelek strankam spremlja tudi celotno instalirano bazo svoje opreme, konfiguracije,
lokacije, spremembe v konfiguraciji zaradi nadgradnje, kar omogoča hitrejše diagnosticiranje
napake in optimalen servisni poseg. Tudi ti podatki so na voljo naročnikom za lastne analize
ali letno inventuro. Za pomoč uporabnikom je v okviru oddelka vzpostavljen tudi t. i. »help
desk«, kjer je nudena telefonska pomoč skrbnikom na terenu.
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9 RAZISKAVA MOTIVIRANOSTI ZAPOSLENIH
Z raziskavo motiviranosti v podjetju PRINTEC S.I. sem želela ugotoviti, kolikšno pomembnost
zaposleni pripisujejo določenim motivacijskim faktorjem, kako so zadovoljni z delovnimi
pogoji in na splošno s trenutno zaposlitvijo, kolikšen je njihov nivo motivacije, katera vrsta
motivacije jim je pomembnejša in kateri so po njihovem mnenju največji demotivacijski
faktorji. Polega navedenega sem na podlagi rezultatov iz ankete potrdila ali ovrgla hipoteze,
navedene v uvodnem delu diplomske naloge.
Raziskava je bila opravljena na podlagi anonimnega anketnega vprašalnika, ki je bil ponujen
27 zaposlenim v podjetju. V raziskavi ni sodelovala direktorica podjetja. Anketiranje je bilo
izvedeno v času od 5.-7. maja 2010. Od skupaj 27 zaposlenih, dva zaposlena iz neznanih
razlogov nista želela sodelovati v raziskavi, zato izpolnjenega vprašalnika nista oddala.
Anketa je obsegala 12 sklopov vprašanj zaprtega tipa, trinajsto vprašanje pa je delno
odprtega tipa, z namenom pridobitve konkretnejših odgovorov na vprašanje, kaj je tisto, kar
zaposlene onemogoča, da bi delo opravljali še bolje.
Ker je v raziskavi sodelovalo manjše število ljudi, obstaja možnost, da rezultati ne odražajo
dejanskega stanja v podjetju.

9.1 REZULTATI RAZISKAVE
V raziskavi je sodelovalo 25 anketirancev, od tega 19 oseb moškega spola (76 %) in šest
oseb ženskega spola (24 %).
Grafikon 1: Struktura anketirancev po spolu

Vir: Anketni vprašalnik, 2010
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Anketirance sem razdelila v pet starostnih skupin, in sicer do 25 let, nad 25 do 35 let, nad 35
do 45 let, nad 45 do 55 let in nad 55 let.
Grafikon 2: Starostna struktura anketirancev

Vir: Anketni vprašalnik, 2010

Z grafikona 2 je razvidno, da največji delež zavzemajo zaposleni v starostni skupini nad 25
do 35 let (skupaj 13 anketirancev oziroma 52 %), sledi sedem zaposlenih, ki predstavljajo
28-odstotni delež anketirancev v starostni skupini nad 35 do 45 let. Štirje anketiranci (16 %)
se uvrščajo v skupino 45 do 55 let, najmanjši delež, štirih odstotkov, pa pripada enemu
zaposlenemu, ki je uvrščen v starostno skupino do 25 let. V starostno skupino nad 55 let ne
spada nobeden od anketiranih sodelavcev.
Podjetje PRINTEC S.I. zaposluje kadre različne izobrazbene strukture. Prikazana struktura
upošteva trenutno formalno priznano izobrazbo zaposlenih, ki pa se bo v naslednjih letih
bistveno spremenila, saj dobršen del zaposlenih nadaljuje šolanje.
Grafikon 3: Izobrazbena struktura anketirancev

Vir: Anketni vprašalnik, 2010
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V podjetju prevladujejo zaposleni s srednješolsko izobrazbo. V ta okvir sodi 11 zaposlenih,
kar predstavlja 44 odstotkov vseh anketirancev. Skupina petih zaposlenih, ki predstavlja 20
odstotkov celotnega deleža ima dokončano višješolsko izobrazbo. V srednjo skupino se
uvrščajo zaposleni, ki imajo priznano visokošolsko in univerzitetno izobrazbo ter specializacijo
oziroma magisterij. Vsaka od teh dveh skupin predstavlja tri zaposlene oziroma po 12
odstotkov celotne strukture. Najmanjši delež zaposlenih pa predstavljata dva anketiranca
(8 %) s končano poklicno šolo ter en zaposleni (4 %) s končano osnovno šolo.
Več kot polovica vseh zaposlenih predstavlja delež anketirancev, ki so v podjetju zaposleni
do pet let. Fluktuacija kadra se zaznava predvsem med računalniškimi strokovnjaki oziroma
informatiki, ki neprestano iščejo nove delovne izzive, specifika področja, ki ga podjetje s
svojimi aktivnosti pokriva pa zadovoljevanju teh potreb ne more slediti.
Grafikon 4: Delovna doba anketirancev v podjetju

Vir: Anketni vprašalnik, 2010

Kot je razvidno z grafikona 4, največji delež (40 %) predstavlja 10 anketirancev, ki so v
podjetju zaposleni od 1 do 5 let. Sledi šest zaposlenih (24 %), ki so del kolektiva nad 5 do 10
let ter pet zaposlenih (20 %), ki so v podetju zaposleni manj kot 1 leto. Štiri osebe (16 %)
pa so v podjetju zaposlene nad 10 do 15 let. Med anketiranci ni bilo osebe, ki bi bila v
podjetju zaposlena več kot 15 let.
Odnos zaposlenih lahko veliko pove o motiviranosti zaposlenih za delo. Zaposlene sem
povprašala, kako bi lahko ocenili nekaj podanih trditev v zvezi z odnosom do dela. Zaposleni
so imeli možnost posamično trditev oceniti z "trditev drži", "trditev delno drži" in "trditev ne
drži".

28

Grafikon 5: Odnos zaposlenih do dela

Vir: Anketni vprašalnik, 2010

Grafikon 5 kaže, da se največ anketirancev (21; 84 %) s trditvijo delo, ki ga opravljam, je
zanimivo, strinja oziroma meni, da trditev drži. Štirje (16 %) so mnenja, da trditev delno
drži, nihče od anketiranih pa se ni odločil za opcijo trditev ne drži. Da delo opravlja vestno in
kakovostno meni 24 anketirancev oziroma 96 odstotkov. Da trditev delno drži, meni samo
eden (4 %), ponovno pa se nihče od anketiranih ni odločil za opcijo trditev ne drži. Pri trditvi,
delo bi lahko opravil tudi bolje, se je večina zaposlenih (17; 68 %) odločila za oceno trditev
delno drži. Pet anketirancev (20 %) meni, da trditev drži, trije (12 %) pa pa so se opredelili
za opcijo trditev ne drži. Osemnajst zaposlenih (75 %) meni, da popolnoma drži trditev, pri
delu dosegam pričakovane rezultate, šest (25 %) se jih s trditvijo delno strinja, nihče od
anketiranih pa se ni odločil za opcijo trditev ne drži. Sedemnajst (70,8 %) anketirancev meni,
da delno drži trditev, pri delu dosegam nadpričakovane rezultate. Šest (25 %) se jih s
trditvijo ne strinja (trditev ne drži), samo en anketiranec pa meni, da pri delu dosega
nadpričakovane rezultate. Trditev, delo opravljam z naporom, je večina (16 anketirancev,
64 %) zavrnila oziroma ocenila, da trditev ne drži. Devet (36 %) jih meni, da trditev delno
drži, nihče od anketirancev pa se s to trditvijo popolnoma ne strinja. Da jih zanima vse v
zvezi z delom, se delno strinja 15 anketirancev (60 %), kar predstavlja tudi večino. Osem (32
%) jih je mnenja, da trditev drži, dva anketiranca (8 %) pa se s trditvijo ne strinjata.
Ker se motivacijski motivi od človeka do človeka razlikujejo, sem poskušala pridobiti podatke
kaj je tisto, kar sodelavce motivira najbolj in kaj najmanj. Anketa je vsebovala sedemnajst
motivacijskih dejavnikov, zaposleni pa so bili naprošeni, naj navedene dejavnike rangirajo po
pomembnosti, pri čemer vrednost 1 pomeni najpomembnejše, pa vse do vrednosti 17, ki
motivacijskem dejavniku pripisuje najmanjši pomen. Od skupaj 25 anketirancev, štirje
anketnega vprašanja niso razumeli, zato njihovega prispevka nisem mogla vključiti v
raziskavo. Glede na to, da je 87,5 odstotkov odgovorov uporabnih, menim, da bodo
pridobljeni podatki kljub temu verodostojni.
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Tabela 1: Rangiranje motivacijskih faktorjev po pomembnosti

OBLIKA
MOTIVACIJE
varnost zaposlitve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

povprečje

rang

4

4

0

2

1

2

1

0

1

2

1

1

0

0

0

2

0

6,09

5

fleksibilen delovni
čas
dobri delovni
pogoji
možnost
napredovanja in
razvoja kariere
dobri odnosi z
vodjem
dobri odnosi s
sodelavci
druženje
sodelavcev
(pikniki,..)
osebno
zadovoljstvo
plača

0

0

1

2

0

4

0

1

2

2

2

0

1

3

2

0

1

9,76

11

2

0

0

3

5

1

4

1

1

1

0

0

2

1

0

0

0

6,66

6

1

2

1

0

4

1

0

2

0

2

0

1

0

0

1

2

4

9,38

9

0

2

3

1

1

4

3

1

1

0

0

1

2

1

0

1

2

7,23

7

2

3

4

2

1

1

2

3

1

0

0

0

0

1

0

0

1

5,57

2

0

0

1

1

0

0

0

1

2

0

3

1

3

1

5

2

1

12,14

15

5

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

1

0

0

0

0

0

5,71

3

4

5

1

2

1

3

2

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

4,71

1

0

1

3

0

1

0

5

1

3

0

0

0

3

4

0

0

0

8,62

8

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

4

3

2

7

14,57

17

0

0

1

0

1

1

0

2

0

1

3

4

1

0

1

3

3

11,81

13

0

1

0

1

1

0

1

0

3

1

0

1

2

3

1

3

3

11,85

14

0

0

0

1

0

2

2

2

0

4

1

3

4

0

2

0

0

10,23

12

1

2

3

2

3

0

0

4

1

2

2

0

0

1

0

0

0

5,95

4

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2

2

3

0

3

4

3

1

9,38

16

2

0

1

0

1

1

0

1

4

1

4

2

0

0

2

2

0

9,5

10

finančne nagrade
in stimulacija
službeni telefon,
prenosni
računalnik
da nadrejeni
razume moje
osebne težave
status, ugled dela
ki ga opravljam
pohvala
nadrejenega za
dobro opravljeno
delo
zanimivo delo
možnost
dodatnega
izobraževanja
možnost
usklajevanja
delovnega in
privatnega
življenja

Vir: Anketni vprašalnik, 2010

Iz tabele 1 je razvidno, da zaposleni največji motivacijski pomen pripisujejo plači. Sledijo
dobri odnosi s sodelavci, na tretje mesto pa se uvršča osebno zadovoljstvo. Kot najbolj
nepomemben motivacijski dejavnik je bila izpostavljena uporaba službenega telefona in
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službenega prenosnega računalnika, malenkost večji pomen so anketiranci pripisali možnosti
dodatnega izobraževanja in še malo večji druženju kolektiva na raznih družabnih dogodkih.
Različne ljudi zadovoljujejo različne stvari in tudi pri motiviranju ni enotnega merila.
Nekaterim je pomembna dobra plača, drugim fleksibilen delovni čas, tretjim možnost
napredovanja, spet četrtim plačan dopust. Tako ločimo dve skupini motivacijskih faktorjev materialni in nematerialni. Zaposlene sem povprašala, katera vrsta motivacije jim je
pomembnejša. Vsaki od teh dveh oblik motivacije sem pripisala nekaj konkretnih
motivacijskih faktorjev in zaposlene povprašala, kateri od navedenih se jim zdi najboljši
oziroma bi dosegel svoj namen.
Grafikon 6: Katera vrsta motivacije je zaposlenim pomembnejša

Vir: Anketni vprašalnik, 2010

Od skupaj 25 zaposlenih, ki so sodelovali v raziskavi, jih kar šestnajst (64 %) meni, da jim je
materialna motivacija pomembnejša. Ostalim devetim, kar predstavlja 36 odstotkov vseh
odgovorov, je nematerialna motivacija privlačnejša od materialne.
Grafikon 7: Pomembnost konkretnih materialnih motivacijskih faktorjev

Vir: Anketni vprašalnik, 2010
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Podatki z grafikona 7 kažejo, da so zaposlenim z afiniteto do materialne oblike motivacije
plača, denarne nagrade, bonusi in stimulacija najpomembnejši. Povzemajoč grafični prikaz
(grafikon 7) je sedmim anketirancem (43,80 %) najpomembnejša plača, petim (31,3 %)
stimulacija, bonusi in denarne nagrade, dva anketiranca (12,5 %) bi dodatno motivirali
dodatno plačani prosti dnevi, en anketiranec (6,3 %) pa je mnenja, da bi ga motiviralo, če bi
mu podjetje vlagalo sredstva v življenjsko ali pokojninsko zavarovanje. Ravno tako je en
anketiranec mnenja, da bi ga dodatno motivirala udeležba pri razdelitvi dobička podjetja. Pri
nobenem od anketirancev, ki so se opredelili za materialno obliko motivacije, plačane
počitnice/vikend paket, plačilo šolnine in delež v lastništvu podjetja, ne bi imeli pravega
motivacijskega učinka.
Grafikon 8: Pomembnost konkretnih nematerialnih motivacijskih faktorjev

Vir: Anketni vprašalnik (2010)

Kot je razvidno iz grafikona 8, so štirje anketiranci (44,4 %), mnenja, da jih za boljše
delovne rezultate motivira možnost napredovanja in osebnega razvoja. Sledijo trije (33,3 %),
ki jim pozitiven učinek na motivacijo predstavlja pohvala nadrejenega za dobro opravljeno
delo. Enega anketiranca (11,1 %) motivira status in ugled, še enega pa samostojnost in
svoboda pri delu, s poudarkom na možnosti dela od doma. Praktične nagrade, sodelovanje
tima, možnost dodatnega izobraževanja in javno priznanje za dobro opravljeno delo pri
zaposlenih z afiniteto do nematerialne oblike motivacije, ne bi imeli pravega motivacijskega
učinka.
Tabela 2: Zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi pogoji

DEJAVNIK
delovni čas
delovne razmere
možnost napredovanja in
razvoja kariere

POPOLNOMA
NEZADOVOLJEN

NEZADOVOLJEN

NITI
ZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN

ZADOVOLJEN

ZELO
ZADOVOLJEN

0
(0 %)
0
(0 %)
1
(4 %)

0
(0 %)
2
(8 %)
3
(12 %)

4
(16 %)
3
(12 %)
11
(44 %)

18
(72 %)
18
(72 %)
8
(32 %)

3
(12 %)
2
(8 %)
2
(8 %)
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Vir: Anketni vprašalnik, 2010
Grafikon 9: Zadovoljstvo zaposlenih z delovnimi pogoji

Vir: Anketni vprašalnik (2010)

Iz tabele 2 in pripadajočega grafikona 9 lahko povzamem:
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Delovni čas: večina (18 anketirancev, 72 %) anketirancev je z delovnim časom
zadovoljna, trije (12 %) so z delovnim časom zelo zadovoljni, štirje (16 %) pa niso
niti zadovoljni niti nezadovoljni.
Delovne razmere: osemnajst (72 %) zaposlenih je zadovoljnih z razmerami, v
katerih delajo, dva zaposlena (8 %) sta zelo zadovoljna in dva nezadovoljna. Trije
anketiranci (12 %) pa so se opredelili za opcijo niti zadovoljen niti nezadovoljen.
Možnost napredovanja in razvoja kariere: Večina anketirancev (11, 44 %) z
možnostjo napredovanja in razvoja kariere ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih, sledi
osem zaposlenih (32 %), ki so s tem zadovoljni, dva (8 %) sta zelo zadovoljna, trije
(12 %) so nezadovoljni, en anketiranec (4 %) pa je z možnostjo napredovanja in
razvoja kariere popolnoma nezadovoljen.
Dolgoročna varnost zaposlitve: kljub obdobju gospodarske krize večina
zaposlenih (14 anketirancev, 56 %) meni, da jim podjetje nudi dolgoročno varnost
zaposlitve. Devet (36 %) jih zavzema sredinsko opcijo (niti zadovoljen niti
nezadovoljen), dva (8 %) pa sta z dolgoročno varnostjo zaposlitve zelo zadovoljna.
Status, ugled dela: Petnajst (60 %) anketirancev je z statusom in ugledom dela, ki
ga opravljajo, zadovoljnih, osem (32 %) jih glede tega zavzema indiferentno pozicijo,
dva (8 %) pa sta z ugledom in statusom, ki jima ga prinaša delo, ki ga opravljata,
zelo zadovoljna.
Stil vodenja neposrednega vodje: Večina (10 anketirancev, 40.%) s stilom
vodenja neposrednega vodje niso niti zadovoljni niti nezadovoljni, osem (32 %) jih je
zadovoljnih, pet (20 %) jih je zelo zadovoljnih, en (4 %) anketiranec je s stilom
vodenja neposrednega vodje nezadovoljen, en pa zelo nezadovoljen.
Odnosi in komunikacija med sodelavci: Z odnosi in komunikacijo med sodelavci
so zaposleni na splošno zadovoljni, namreč skupaj 16 zaposlenih oziroma 66
odstotkov je svojo odločitev enakovredno razporedilo med zadovoljen in zelo
zadovoljen. Sedem anketirancev (28 %) z odnosi med sodelavci ni niti zadovoljnih,
niti nezadovoljnih, dva (8 %) pa z odnosi in komunikacijo med sodelavci nista
zadovoljna.
Pogostost druženja (pikniki ...): Enajst anketirancev (44 %) s pogostostjo
druženja sodelavcev ni niti zadovoljnih, niti nezadovoljnih, osem (32 %) jih je
zadovoljnih, 6 zaposlenih (po 12 %) pa je svojo oceno enakovredno porazdelilo med
nezadovoljen in zelo nezadovoljen.
Višina plače (osnovna in variabilna): Večina (11 zaposlenih, 44 %) je z višino
plače, ki jo prejemajo, zadovoljna, sledi deset anketirancev (40 %), ki s plačo niso niti
zadovoljni niti nezadovoljni. Štirje zaposleni (16 %) so mnenja, da si zaslužijo večjo
plačo.
Vključenost v cilje in usmeritve podjetja: Ocena zaposlenih se je pri vključenosti
v cilje in usmeritve enakovredno porazdelila med zadovoljen in niti zadovoljen niti
nezadovoljen (skupaj 20 anketirancev, 80 %). En (4 %) od njih je zelo zadovoljen,
štirje (16 %) pa so mnenja, da so v cilje in usmeritve podjetja premalo vključeni.
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Povratno informiranje vodje o kvaliteti dela, ki ga opravite: Enajst
anketirancev (44 %) je s povratnimi informacijami vodje zadovoljnih, en (4 %) je
zelo zadovoljen, sedem (28 %) jih je zavzelo indiferentno pozicijo, šest (24 %) pa jih
s povratnim informiranjem vodje o kvaliteti opravljenega dela ni zadovoljnih.
Možnost dodatnega izobraževanja: Osem (32 %) anketirancev je z možnostjo
izobraževanja, ki jim ga nudi podjetje, zadovoljnih, enako število se glede te možnosti
ni moglo opredeliti. Dva zaposlena (8 %) sta z možnostjo dodatnega izobraževanja
zelo zadovoljna, šest (24 %) jih meni, da jim ni dano dovolj možnosti za dodatno
izobraževanje, in s tem niso zadovoljni, en (4 %) pa je z možnostjo dodatnega
izobraževanja, ki ga nudi podjetje, popolnoma nezadovoljen.
Možnost usklajevanja delovnega in privatnega življenja: Možnost usklajevanja
delovnega in privatnega življenja je delno povezana tudi z delovnim časom, tako da je
tudi tu večina (15 zaposlenih, 60 %) zadovoljna. Trije anketiranci (12 %) so zelo
zadovoljni. Sedem zaposlenih (28 %) z možnostjo usklajevanja obeh segmentov ni
niti zadovoljnih niti nezadovoljnih.
Obveščenost o vseh pomembnih dogodkih v podjetju: Ocene anketirancev o
obveščenosti zaposlenih o vseh pomembnih dogodkih v podjetju so se enakovredno
porazdelile med zadovoljen in niti zadovoljen niti nezadovoljen (vsaka vrednost osem
zaposlenih, 32 %). Dva anketiranca (8 %) menita, da je obveščenost zelo
zadovoljiva, šest (24 %) jih meni, da bi lahko bila boljša in z obveščenostjo niso
zadovoljni. En anketiranec meni, da je obveščenost o vseh pomembnih dogodkih v
podjetju popolnoma nezadovoljiva.
Posluh nadrejenih za osebne težave zaposlenih: Večina (14 anketirancev,
56 %) je s posluhom nadrejenih zadovoljna, pet (20 %) jih je zelo zadovoljnih, šest
zaposlenih (24 %) pa se glede tega niso mogli opredeliti in z nivojem posluha
nadrejenih za osebne težave zaposlenih niso niti zadovoljni niti nezadovoljni.
Grafikon 10: Splošno zadovoljstvo zaposlenih z delom v podjetju

Vir: Anketni vprašalnik (2010)
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Kot je razvidno iz grafikona 10, je 14 anketirancev (56 %) s trenutno zaposlitvijo delno
zadovoljnih in enajst zaposlenih zelo zadovoljnih. Za opcijo nezadovoljen ali zelo zadovoljen
se ni opredelil nihče od sodelujočih v tej raziskavi. Glede na to da so glasovi razporejeni med
opcijama delno zadovoljen in zelo zadovoljen, lahko zaključim, da so zaposleni v podjetju na
splošno zadovoljni.
Glede na vse te ocene motivacijskih dejavnikov, s katerimi so zaposleni bolj ali manj
zadovoljni in jih bolj ali manj motivirajo, sem zaposlene povprašala, ali so na splošno
zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, ter kakšen je njihov trenutni nivo motivacije.
Grafikon 11: Stopnja splošne motivacije zaposlenih

Vir: Anketni vprašalnik (2010)

Grafikon 11 prikazuje stopnjo motiviranosti zaposlenih. Zaposleni so se lahko opredelili med
opcijami motivacija je zelo dobra, motivacija je zadovoljiva, motivacija za delo je povprečna,
motivacija za delo je slaba in nimam motivacije za delo. Na podlagi grafičnega prikaza 11
lahko povzamem, da se je 48 odstotkov anketirancev (12 zaposlenih) opredelilo za opcijo
motivacija za delo je zadovoljiva, devet (36 %) jih meni, da je njihova motivacija za delo
povprečna, dva (8 %) nimata težav z motivacijo in sta zelo motivirana, dva zaposlena pa sta
mnenja, da je njuna motivacija za delo slaba. Za opcijo, nimam motivacije za delo, se ni
opredelil nihče od sodelujočih v raziskavi.
9.1.1 Obrazložitev postavljenih hipotez
Hipoteza 1: Najpomembnejši motivacijski faktor zaposlenih so dobri
odnosi s sodelavci.
Za dobre odnose na delovnem mestu velja načelo vzajemnosti, kar pomeni, da je pomembno
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tako dajati kot prejemati, poslušati mnenja in izpovedi drugih zaposlenih in z njimi deliti
svoje izkušnje, sodelavcem pomagati in znati poprositi za pomoč.
Grafikon 12: Motivacijski faktorji po pomembnosti

Vir: Anketni vprašalnik (2010)

V povezavi s tabelo 1, kjer so prikazani rangirani podatki po pomembnosti, je grafikon 12
grafični prikaz rasti posameznih dejavnikov po pomembnosti. Plačo so anketiranci postavili
največkrat na prvo mesto, medtem ko službeni telefon in prenosni računalnik največkrat na
zadnje, sedemnajsto mesto. Domnevala sem, da sodelavce najbolj motivirajo ravno dobri
odnosi s sodelavci. Ker se je plača kot motivacijski faktor znašla na prvem mestu, bi lahko
hipotezo sicer ovrgla, ker pa se je od skupaj sedemnajstih motivacijskih dejavnikov dejavnik
dobri odnosi s sodelavci po pomembnosti znašel takoj na drugem mestu, menim, da lahko to
hipotezo delno potrdim.
Hipoteza 2: Zaposleni pri svojem delu dosegajo samo pričakovane rezultate.
Anketiranci so bili naprošeni, naj ocenijo, ali pri svojem delu dosegajo nadpričakovane ali
pričakovane rezultate. Kot je razvidno z grafikona 5, je 18 zaposlenih ocenilo, da trditev, pri
delu dosegam pričakovane rezultate, drži. Da ista trditev delno drži, jih meni šest. En
zaposleni je mnenja, da dosega nadpričakovane rezultate, medtem ko jih sedemnajst meni,
da ta trditev delno drži. Na podlagi teh podatkov lahko zaključim, da je hipoteza, da
zaposleni dosegajo samo pričakovane rezultate, potrjena.
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Hipoteza 3: Zaposleni so s svojo plačo zadovoljni.
Čeprav plača sama po sebi ne povzroča zadovoljstva, je za večino ljudi najpomembnejši vir
sredstev za preživljanje in zato pri vrhu prioritetne lestvice. Svojo moč pa ima tudi
materialistični način življenja, kjer je zadovoljevanje potreb povezano z denarjem. V
nadaljevanju bom prikazala, kaj anketiranci menijo o svojem zadovoljstvu s plačo.
Grafikon 13: Zadovoljstvo zaposlenih s plačo

Vir: Anketni vprašalnik (2010)

Kot je razvidno z grafikona 13, enajst (44 %) anketirancev meni, da so s plačo zadovoljni.
Glede zadovoljstva s plačo se deset (40 %) anketirancev ni moglo odločiti, ali so zadovoljni
ali nezadovoljni. Štirje anketiranci (16 %) so mnenja, da plača ni dovolj visoka oziroma da s
plačo niso zadovoljni. Nihče od anketirancev s plačo ni popolnoma zadovoljen niti popolnoma
nezadovoljen. Na podlagi prikazanih podatkov lahko hipotezo 3 sicer potrdim, se pa tu
postavlja vprašanje, v kolikšni meri bi prikazane podatke spremenilo mnenje dveh
zaposlenih, ki v raziskavi nista želela sodelovati.
Hipoteza 4: Zaposlene najbolj motivirajo nematerialne nagrade.
Kot je razvidno z grafikona 6, zaposleni, katerim je materialna oblika motivacije
pomembnejša, s 64 odstotki vodijo pred tistimi, ki jim je pomembnejša druga oblika
motivacije (36 %). Na podlagi podanih podatkov lahko zaključim, da so zaposleni, katere
motivira nematerialna nagrada, v manjšini, zato se hipoteza 4 ovrže.
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Hipoteza 5: Zaposlene v največji meri demotivira nezmožnost razvoja kariere.
Grafikon 14: Največji demotivatorji

Vir: Anketni vprašalnik (2010)

Anketiranci so bili naprošeni, naj izmed navedenih demotivacijskih faktorjev izberejo tiste, ki
po njihovem mnenju zmanjšujejo njihovo motivacijo. Anketiranci so imeli možnost, da
izberejo več navedenih demotivacijsih faktorjev. Kot je razvidno z grafikona 14, je
nezadovoljivo nagrajevanje tisti demotivacijski faktor, ki so ga anketiranci največkrat izbrali.
Sledi nezadovoljiva komunikacija, na tretje mesto pa se kot demotivacijski dejavniki uvrščajo
slaba obveščenost in seznanjenost s cilji podjetja, nezadovoljivi odnosi s sodelavci ter drugo.
Pod opcijo drugo so anketiranci navajali kaotično preskakovanje med projekti,
multiopravilnost in preveč nalog, omejenih na osem-urni delavnik, manjko strategije pri
usmeritvah podjetja ter neorganiziranost. V nekoliko manjšem obsegu naj bi boljšo
učinkovitost zavirala nezmožnost razvoja kariere in enolično delo brez izzivov. Delovni čas
nima vpliva na učinkovitost oziroma nima demotivacijskega učinka na zaposlene v podjetju.
Glede na to da opcija nezmožnost razvoja kariere zaseda šele šesto mesto, lahko zaključim,
da le-ta ni dejavnik, ki v največji meri demotivira zaposlene, zato se hipoteza, zaposlene v
največji meri demotivira nezmožnost razvoja kariere, ovrže.
Hipoteza 6: Stopnja motivacije se z dolžino delovne dobe v podjetju zmanjšuje.
Tabela 3: Nihanje stopnje motivacije z leti delovne dobe

STOPNJA
MOTIVACIJE
DELOVNA
DOBA

manj kot
1 leto
nad 1
do 5 let
nad 5
do 10 let
nad 10
do 15 let

MOTIVACIJA
JE DOBRA

MOTIVACIJA
JE
ZADOVOLJIVA

MOTIVACIJA
JE
POVPREČNA

MOTIVACIJA
JE SLABA

NI
MOTIVACIJE

1
(20 %)
0
(0 %)
1
(11,1 %)
0
(0 %)

4
(80 %)
3
(42,9 %)
4
(44,4 %)
1
(25 %)

0
(0 %)
3
(42,9 %)
4
(44,4 %)
2
(50 %)

0
(0 %)
1
(14,3 %)
0
(0 %)
1
(25 %)

0
(0 %)
0
(0 %)
0
(0 %)
0
(0 %)

Vir: Anketni vprašalnik (2010)
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Grafikon 15: Nihanje stopnje motivacije z leti delovne dobe

Vir: Anketni vprašalnik (2010)

Iz tabele 3 in grafikona 15 je razvidno, da je 80 odstotkov anketirancev, ki je v podjetju
zaposlenih manj kot eno leto, mnenja, da je motivacija zadovoljiva, mnenja o stopnji
motivacije zaposlenih, ki so del kolektiva več kot eno do pet let, so se enakovredno
(po 42,9 %) porazdelila med motivacija je zadovoljiva in motivacija je povprečna, ravno tako
so se mnenja s po 44,4 odstotkov porazdelila med motivacija je zadovoljiva in motivacija je
povprečna, med zaposlenimi, ki so v podjetju zaposleni nad pet do deset let. Največ (50 %)
anketirancev, ki so del kolektiva več kot deset do petnajst let meni, da je njihova motivacija
povprečna. Glede na navedeno lahko hipotezo, da se z dolžino delovne dobe v podjetju
stopnja motivacije zmanjšuje, potrdim.

9.2 SKLEP IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE MOTIVACIJE
V raziskavi motiviranosti v podjetju PRINTEC S.I. d.o.o. je sodelovalo 93 odstotkov
zaposlenih različne starostne skupine, izobrazbene stopnje in delovne dobe v podjetju.
Izhajajoč iz podatkov, pridobljenih iz anketnega vprašalnika oziroma raziskave motiviranosti
v podjetju PRINTEC S.I. d.o.o., lahko povzamem, da so zaposleni z zaposlitvijo v podjetju na
splošno zadovoljni. Večina jih je mnenja, da svoje delo opravljajo vestno in kakovostno ter
da je delo, ki ga opravljajo zanimivo.
Bolj kot nematerialna je zaposlenim v PRINTEC S.I. pomembna materialna oblika motivacije.
Iz podanega nabora materialnih oblik motivacije so zaposleni s krepko prednostjo pred
drugimi oblikami izbrali plačo, takoj za plačo pa denarne nagrade, bonuse in stimulacijo.
Plača zaseda prvo mesto tudi pri rangiranju motivaciskih faktorjev po pomembnosti. Glede
na to, da se v večini zadovoljstvo zaposlenih s plačo giblje nekje med zadovoljen (44 %) ter
niti zadovoljen niti nezadovoljen (40 %) lahko sklepamo, da vodilni kader pozna potrebe
svojih sodelavcev, vendar pa bi se dalo na tem področju še kaj storiti. Glavno omejitev na
področju materialnega motiviranja zaposlenih v smislu povečevanja plače, stimulativnih
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nagrajevanj ter izplačevanja bonusov predstavljajo smernice lastnika korporacije, ki v času
gospodarske krize na tem področju postavlja omejitve. Predvidevam, da je ravno slednje
razlog, da so zaposleni kot največji demotivacijski faktor navedli ravno nezadovoljivo
nagrajevanje.
Stopnja motivacije zaposlenih se trenutno giblje med zadovoljivo in povprečno, kar po
mojem mnenju ne predstavlja kritične meje. Ker naj bi vodje ustvarili okolje, v katerem vlada
zaupanje med sodelavci in vodilnimi, lahko glede na to da gre za majhnen kolektiv,
individualno, npr. na letnem razgovoru raziščejo alternative oblike motiviranja zaposlenih, ki
bi v času do stabilizacije razmer zagotavljale več kot povprečne delovne rezulate oziroma
motivacijo iz povprečne dvignili vsaj na zadovoljivo. Pomembno je vzpostaviti tudi pozitivno
delovno klimo in spodbudno delovno ozračje. Optimistična naravnanost vodij, timski duh in
jasni cilji pomenijo zaposlenim izpolnitev najbolj optimalne potrebe po varnosti in občutek
zaupanja v organizacijo. V takšnem okolju se bodo zaposleni trudili kljub morebitnim
začasnim slabšim možnostim nagrajevanja in povečevanja plače.
Raziskava je tudi pokazala, da vsaj na navedenih področjih v tabeli 2 in sliki 15 ni zaznati
nezadovoljstva. Se je pa večina zaposlenih odzvala z “niti zadovoljen niti nezadovoljen” pri
pogostosti druženja kolektiva, vključenosti v cilje podjetja, možnosti dodatnega
izobraževanja, stilu vodenja neposrednega vodje, obveščenosti o vseh pomembnih dogodkih
v podjetju ter pri možnosti napredovanja in osebnega razvoja.
Če dobro tretjino zaposlenih, katerim je bolj kot materialna pomembna nematerialna oblika
motivacije in na prvo mesto postavljajo možnost napredovanja osebnega razvoja, večinskih
odziv na vprašanje, ali ste zadovoljni z možnostjo osebnega razvoja in napredovanja pa je
“niti zadovoljen niti nezadovoljen”, bi bilo na tem področju možno storiti še kaj več.
Ambicioznost in želja po dinamiki, pridobivajne višjih nazivov, večja možnost odločanja so
kvalitete, ki odlikujejo ključen kader, pozitivno vplivajo na samozavest in zaposlenim dajejo
občutek koristnosti in zaželenosti v podjetju. Seveda pa mora napredovanje zaposlenih
potekati postopoma, temelje na ustreznih argumentih in zastavljenih ciljih, saj lahko obraten
način povzroči prej demotivacijski učinek, če na zaposlenega naenkrat z napredovanjem
pade preveč odgovornosti.
Ker se je podobna ocena pojavila tudi pri oceni zadovoljstva z možnostjo dodatnega
izobraževanja, bi bilo na mestu razmisliti o reviziji in prenovi obstoječega sistema
napredovanja ter izobraževanja zaposlenih. Eden od kazalcev, da ima podjetje opravka z
dobrim kadrom, je želja po konstantnem izobraževanju in odkrivanju novih obzorij. Samo
takšen kader bo lahko pri delu čedalje boljši in bo dosegal vedno boljše rezultate. Ker se tudi
na področju izobraževanja stroški (predvsem v letošnjem letu) omejujejo, bi bilo tako z
vidika možnosti napredovanja in osebnega razvoja kot motivacijkega vidika zaposlene
dodatno izobraževati s koriščenjem možnosti sofinanciranja izobraževaja zaposlenih iz
evropskih skladov, preko prijav na razpise, s katerimi država preko (so)investiranja v znanje
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zaposlenih spodbuja rast slovenskih podjetij. Dodatna izobraževanja bi zaposlenim omogočila
napredovanje in posledično višjo plačo. Samo dejstvo, da je podjetje tudi v kriznih časih
pripravljeno vlagati v znanje in izobraževanje zaposlenih, bo zaposlenim dalo še dodaten
občutek potrditve in cenjenosti.
Dokaj običajno je, da zaposleni ne izkazujejo posebnega zadovoljstva s stilom vodenja vodij.
Tudi v našem primeru se je največ zaposlenih opredelilo za opcijo “niti zadovoljen niti
nezadovoljen”, kot demotivacijski faktor pa se je nezadovoljiva komunikacija z nadrejenimi
pojavila takoj za nezadovoljivim nagrajevanjem. Predlagala bi, da se več pozornosti nameni
dodatnemu usposabljanju vodij, saj kot sem že omenila, zelo aktivno sodelujejo pri
ustvarjanju dobrega razpoloženja v timu. Poseben poudarek v okviru izobraževanja vodij bi
dala komunikaciji, saj reden dialog vodij z zaposlenimi rezultira v boljše poznavnaje
zaposlenih in s tem odkrivanje načina, kako posameznega zaposlenega ustrezno motivirati.
Vzpostaviti je potrebno notranje okolje, v katerem bodo sodelavci lahko popolnoma vključeni
v doseganje ciljev družbe in jim dati občutek, da so pomemben člen celote, ki se skupaj trudi
v smeri doseganja zastavljenih ciljev podjetja.
Za izboljšanje vezi in odnosov med zaposlenimi bi bilo potrebno organizirati več družabnih
dogodkov, kot so pikniki, zabave in podobna neformalna druženja. Za izboljšanje obveščanja
zaposlenih o vseh pomembnih dogodkih predlagam vsaj mesečna srečanja celotnega
kolektiva z namenom posredovanja informacij o pomembnejših zadevah, za sprotna
obveščanja pa se lahko uporablja oglasna deska in interna elektronska pošta.
Pozornost bi bilo potrebno posvetiti tudi zaposlenim, ki so v podjetju zaposleni že dalj časa in
jim nivo motivacije z leti pada. Eden od možnih razlogov je rutina dela, bi pa bilo vsekakor
dobro preveriti resnične razloge in dvigniti stopnjo motiviranosti.
Če ob koncu strnem še povezavo rezultatov ankete s šestimi postavljenimi hipotezami, v
smislu potrditve ali zanikanja hipotez, lahko zaključim sledeče:

Hipotezo 1, ki pravi, da je najpomembnejši motivacijski faktor zaposlenih dobri odnosi
s sodelavci, sem na podlagi rezultatov ankete delno potrdila, saj se je v rangu
sedemnajstih motivacijsih dejavnikov znašel na drugem mestu.

Hipoteza 2, ki se glasi, da zaposleni pri svojem delu dosegajo samo pričakovane
rezultate, je potrjena.

Hipoteza 3, ki pravi, da so zaposleni s svojo plačo zadovoljni, je pogojno potrjena.

Hipoteza 4, ki je predvidela, da zaposlene najbolj motivirajo nematerialne nagrade, se
je na podlagi rezultatov raziskave ovrgla. Zaposlene namreč s krepko prednostjo
motivirajo materialne oblike motivacije.

Hipotezo 5, ki pravi, da zaposlene v največji meri demotivira nezmožnost razvoja
kariere, sem ravno tako ovrgla.

Hipoteza 6, ki je predvidela, da se stopnja motivacije z dolžino delovne dobe v
podjetju zmanjšuje, je bila tekom raziskave potrjena.
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ZAKLJUČEK

Ko se podjetja v času globalizacije in gospodarske krize borijo za svoj tržni delež, se
mnogokrat zaradi prevelikega usmerjanja na finančne vidike poslovanja znajdejo v težavah,
ko ugotovijo, da so zaradi zapostavljanja potreb zaposlenih, le-ti začeli popuščati.
Dejstvo je, da so motivirani delavci bolj zadovoljni in zato tudi produktivnejši, vodenje pa ima
na motiviranost zaposlenih močan vpliv. Škodo, ki jo nemotivirani zaposleni povzročajo
podjetju, je zelo težko oceniti, je pa zagotovo lahko zelo velika in tudi težko popravljiva.
Podjetja bodo morala zato v prihodnosti vsekakor vse več in več truda nameniti v razvoj
vodij v smislu motiviranja, usmerjanja in spodbujanja zaposlenih, saj bodo le tako lahko
povečala svojo konkurenčno prednost. Mnogo strokovnjakov priznava, da so človeški
potenciali mnogokrat precej večji, kot so dejansko izkoriščeni. Vodje bi morali biti tisti, ki bi
morali znati ta edinstven potencial prepoznati in izkoristiti v prid podjetja. Vodenje z
motiviranjem je ena najzahtevnejših nalog vodstva, ustvariti okolje, v katerem bodo pa tudi
sami zaposleni znali prepoznavati in svobodno izražati, kaj je tisto, kar jih pri delu ovira
oziroma motivira, pa je še poseben izziv vodij.
Izkušnje s področja vodenja so pokazale, da je potrebno zaposlene obravnavati kot celovite
osebnosti, da vodja ne sme izhajati iz lastnih potreb in želja, ampak se osredotočati na
potrebe in želje zaposlenih. Proces preverjanja motiviranosti mora teči neprekinjeno, saj se
človek spreminja in s tem tudi njegove potrebe. Hkrati pa je potrebno nivo motiviranja
kontinuirano vzdrževati s pozornim spremljanjem morebitnih znamenj nemotiviranosti. Veliko
lahko vodje dosežejo že z majhnimi pozornostmi, kot so pohvala, priznanje in vzpodbuda, ki
vskakor doseže pozitivni motivacijski učinek tudi pri zaposlenih, ki jih bolj motivirajo
materialne nagrade.
Letni razgovori predstavljajo najvišjo raven upravljanja s človeškimim viri, zato je koristno,
da slednje dopolnimo še z aktivnostmi ciljnega vodenja in da dodobra poznamo našo
organizacijsko klimo oziroma stopnjo zadovoljstva zaposlenih. Zaradi pozitivnih učinkov, ki jih
imajo letni razgovori na delo zaposlenih, se morajo ti izvajati redno.
Rezultati raziskave motiviranosti v predstavljenem podjetju so pokazali, da se zaposleni v
podjetju PRINTEC S.I. v večini počutijo dobro, kar je glede na trenutno situacijo v
gospodarstvu pozitivno. Seveda pa obstajajo še področja, kjer bi se dalo trenutno stanje s
pravilnim in sistematičnim pristopom izboljšati. V fazi planiranja izboljšav nam bodo v
podjetju kot osnova za detalnejšo analizo posameznih segmentov v pomoč rezultati te
raziskave, saj se zavedamo dejstva, da so le visoko motivirani zaposleni tisti, ki dosegajo
nadpovprečne rezultate, nadpovprečno motivirani zaposleni pa so ključnega pomena za
uspešno poslovanje podjetja.
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PRILOGE

ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani sodelavec/ka,
sem vaša dolgoletna sodelavka Nataša Jordan in pripravljam diplomsko nalogo na temo Raziskava motiviranosti
v IT podjetju. Za pripravo raziskovalnega dela naloge, vas prosim za pomoč v obliki izpolnitve in oddaje tega
anketnega vprašalnika.
Anketa je anonimna, rezultati ankete pa bodo uporabljeni izključno za namene raziskave v okviru priprave
diplomskega dela.
Na zastavljena vprašanja prosim odgovarjajte kar se da objektivno.
Obseg vprašalnika: 4 strani / 13 sklopov vprašanj
Hvala.
1. SPOL
1.

moški

2.

ženska

2. STAROSTNA SKUPINA
1.

do 25 let

2.

nad 25-35 let

3.

nad 35-45 let

4.

nad 45-55 let

5.

nad 55 let

3. IZOBRAZBA
1.

osnovnošolska izobrazba ali manj

2.

poklicna šola

3.

srednješolska izobrazba

4.

višješolska izobrazba

5.

visokošolska in univerzitetna izobrazba

6.

specializacija, magisterij

4. DELOVNA DOBA V PODJETJU
1.

manj kot 1 leto

2.

nad 1 do 5 let

3.

nad 5 do 10 let

4.

nad 10 do 15 let

5.

nad 15 let
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5. KAJ VAS NA SPLOŠNO NAJBOLJ SPODBUJA (MOTIVIRA) ZA DELO?
(ocenite z lestvico od 1 (me najbolj motivira) do 17 (me najmanj motivira))
OBLIKA MOTIVACIJE
varnost zaposlitve
fleksibilen delovni čas
dobri delovni pogoji
možnost napredovanja in razvoja kariere
dobri odnosi z vodjem
dobri odnosi s sodelavci
druženje sodelavcev (družabni dogodki -pikniki,..)
osebno zadovoljstvo
plača
finančne nagrade in stimulacija
službeni telefon, prenosni računalnik
da nadrejeni razume moje osebne težave
status, ugled dela ki ga opravljam
pohvala nadrejenega za dobro opravljeno delo
zanimivo delo
možnost dodatnega izobraževanja
možnost usklajevanja delovnega in privatnega življenja

LESTVICA OD 1 - 17

6. PROSIM OZNAČITE, KATERA NAVEDENA TRDITEV VAS NAJBOLJ OPISUJE?
(vnesite X v polje ki najbolj ustreza)
trditev drži

trditev delno drži

trditev ne drži

delo ki ga opravljam je zanimivo
delo opravljam vestno in kakovostno
delo bi lahko opravil tudi bolje
pri delu dosegam pričakovane rezultate
pri delu dosegam nadpričakovane rezultate
delo opravljam z velikim naporom
zanima me vse v zvezi z delom

7. NA SPLOŠNO LAHKO REČEM, DA SEM S SVOJO SLUŽBO…
(vnesi X v ustrezno polje)
zelo zadovoljen

delno zadovoljen

nezadovoljen
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zelo nezadovoljen

8. PROSIM OCENITE Z 1 DO 5, KAKO STE TRENUTNO ZADOVOLJNI S SPODAJ NAVEDENIMI
DELOVNIMI POGOJI V PODJETJU, V KATEREM STE ZAPOSLENI.

1 - POPOLNOMA

2 - NEZADOVOLJEN

NEZADOVOLJEN

3 - NITI

ZADOVOLJEN
NITI NEZADOVOLJEN

delovni čas
delovne razmere
možnost napredovanja in razvoja kariere
dolgoročna varnost zaposlitve
status, ugled dela ki ga opravljate
stil vodenja neposrednega vodje
odnosi in komunikacija med sodelavci
pogostost druženja (pikniki, team-buildingi,..)
višina plače (osnovna in variabilna)
vključenost v cilje in usmeritve podjetja
povratne informiranje vodje o kvaliteti dela ki ga opravite
možnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja
možnost usklajevanja delovnega in privatnega življenja
obveščenost o vseh pomembnejših dogodkih v podjetju
posluh nadrejenih za osebne težave zaposlenih

4 - ZADOVOLJEN

5 - ZELO
ZADOVOLJEN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9. VAM JE BOLJ POMEMBNA MATERIALNA ALI NEMATERIALNA SPODBUDA (MOTIVACIJA) ZA
DELO?
materialna = plača, denarne nagrade,..
nematerialna = možnost izobraževanja, status, pohvala, napredovanje, osebni razvoj,...

1. materialna

2. nematerialna

10. V KOLIKOR STE PRI PREJŠNJEM VPRAŠANJU ODGOVORILI Z 1- MATERIALNA KATERA SPODAJ NAVEDENA SE VAM ZDI NAJBOLJŠA?
1. plača

2. denarne nagrade, bonusi, stimulacija

3. delež od dobička podjetja

4. delež v lastništvu podjetja

5. plačilo šolnine

6. plačilo življenjskega/pokojninskega zavarov.

7. plačane počitnice/ vikend paket

8. plačan dodatni dopust
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

11. V KOLIKOR STE PRI PREJŠNJEM VPRAŠANJU ODGOVORILI Z 2-NEMATERIALNA – KATERA
SPODAJ NAVEDENA SE VAM ZDI NAJBOLJŠA?
1. pohvala nadrejenega

2.

javno priznanje za dobro opravljeno delo

3. možnost dodatnega izobraževanja

4. možnost napredovanja/osebnega razvoja

5. status, ugled

6. sodelovanje

7. praktične nagrade

8. samostojnost in svoboda pri delu
(tudi delo od doma)

12. ALI MENITE, DA IMATE DOVOLJ SPODBUDE (MOTIVACIJE) ZA DELO?
1.

motivacija za delo je zelo dobra

2.

motivacija za delo je zadovoljiva

3.

motivacija za delo je povprečna

4.

motivacija za delo je slaba

5.

nimam prave motivacije za delo

13. KAJ VAS PRI DELU NAJBOLJ DEMOTIVIRA OZ. ONEMOGOČA, DA BI DELO OPRAVLJALI ŠE BOLJE?
(lahko tudi več odgovorov)
1.

nezadovoljivi odnosi s sodelavci

2. enolično delo brez izzivov

3.

nezadovoljiva komunikacija z nadrejenimi

4. nezmožnost razvoja kariere

5.

nefleksibilen delovni čas

6. nezadovoljivo nagrajevanje

6.

slaba obveščenost in seznanjenost s cilji podjetja

8.

drugo: ___________________________________________________________________

NAJLEPŠA HVALA ZA VAŠO ISKRENOST IN SODELOVANJE!
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