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UVOD 
 

Podjetja oz. organizacije se zavedajo pomembnosti delovne sile, saj so v današnjih časih 
prav ljudje tisti, v katerih se skrivajo konkurenčne prednosti podjetij. Da pa bi se lahko 
znanje in sposobnosti zaposlenih čimbolj izkoristilo, jih je potrebno motivirati. Motivacija 
je tisti dejavnik v človekovem življenju, ki ga spodbuja, da bi se fizično in psihično 
naprezal. Motiviranje pa zajema izbrane ukrepe, ki usmerjajo človeka k določenemu cilju. 
Za delovno silo danes je značilna raznolikost, zaradi katere so managerji prisiljeni najti več 
načinov motiviranja. Spol, starost, kultura, itd., vse to so dejavniki, ki vplivajo na to, kaj bo 
posameznika motiviralo in managerji morajo vse našteto upoštevati. 

V podjetju morajo torej ugotoviti, kaj ljudi spodbuja k delu, skupaj z njimi postaviti cilje, 
določiti naloge in jih primerno motivirati za izpolnitev teh nalog. Na ta način se lahko 
doseže dvojni učinek, zadovoljstvo zaposlenih in posledično uspešnost organizacije. 

Cilj diplomske naloge je na urejen in sistematičen način zbrati dovolj podatkov od 
zaposlenih v izbranem podjetju in skozi diskusije različnih hipotez predstaviti temo 
motivacije zaposlenih na delovnem mestu. Zadala sem si cilj, da določim hipoteze, na 
podlagi katerih bi sestavila vprašalnik in iz prejetih odgovorov črpala ideje za diskusijo o 
različnih dejavnikih motivacije. Po analizi podatkov in diskusiji o hipotezah pa bom 
podjetju naštela svoje predloge za izboljšave na tistih področjih, za katera mislim, da so 
kritična, kar se tiče motiviranja zaposlenih. Prva hipoteza bo temeljila na pomembnosti 
higienikov in motivatorjev za zaposlene, pri drugi bom sklepala, da imajo zaposleni raje 
nedenarne kot denarne nagrade, pri zadnji hipotezi pa bom nakazala povezavo med 
starostjo zaposlenih in občutkom pripadnosti podjetju. 

Namen diplomskega dela je preučiti pomembnost določenih dejavnikov motiviranja, 
preveriti zadovoljstvo z njimi pri zaposlenih v izbranem podjetju in potem predlagati 
načine, kako še povečati to zadovoljstvo in posledično uspešnost delovanja organizacije. 

Vsebinsko bo diplomska naloga sestavljena iz štirih delov. V prvem bo predstavljen pojem 
managementa človeških virov nasploh, ki je tesno povezan s pojmom motivacije in 
dejavniki motiviranja. Ti bodo predstavljeni v drugem delu skozi razne teorije in modele. 
V tretjem delu bo predstavljeno izbrano podjetje in njihov sistem motiviranja ter 
nagrajevanja, zadnji del pa bo namenjen hipotezam, analizi podatkov, diskusiji o hipotezah 
ter predlogom za izboljšave.  
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1 MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV IN MOTIVACIJA 

1.1 Management človeških virov 
 
Gospodarske organizacije pospešeno tekmujejo na globalnih trgih. Pri tem uporabljajo 
različne strategije, kot so prenos manj zahtevnih proizvodenj v dežele s cenejšo delovno 
silo, uvajanje novih tehnologij in proizvodov z več vloženega znanja ipd. Organizacije, ki 
ne tekmujejo na trgih, poskušajo na podobne načine zmanjšati stroške ter povečati 
storilnost in prožnost. Te organizacije se razlikujejo po tem, kakšne človeške vire imajo na 
voljo v svojem ožjem in širšem okolju. Zato tekmovanje med gospodarstvi različnih držav 
in državnih skupnosti čedalje bolj poteka na trgu delovne sile, kjer se odvija prava bitka za 
talente, tekmovanje na področju managementa človeških virov (Zupan, Svetlik, Stanojević, 
Možina, Kohont & Kaše, 2009, str. 13).  

Kaj je management človeških virov? Zupan in drugi (2009, str. 14) pravijo, da je to 
strateško usmerjena dejavnost nosilcev MČV (predvsem managerjev in kadrovskih 
strokovnjakov), ki jo sestavljajo medsebojno usklajene aktivnosti pridobivanja in 
povečevanja človeških zmožnosti ter spodbujanja njihove uporabe, tako da skladno z 
opredeljenim namenom (ciljem) organizacije in ob upoštevanju ciljev in interesov 
zaposlenih dosežemo čim boljše rezultate. 

Za sodobne organizacije je torej značilno spreminjanje pomena vlog zaposlenih zaradi 
vedno večje potrebe po prilagajanju kompleksnemu poslovnemu okolju, v katerem 
organizacija deluje. Tako se tradicionalne organizacije, kjer različni organizacijski oddelki 
med sabo niso povezani in kjer se pri izvajanju nalog ne upošteva potreb ostalih oddelkov, 
niso sposobne hitro odzvati na spremembe v poslovnem okolju. Sodobne organizacije pa 
so zaradi spremenjenega načina delovanja pripravljene na nove izzive. Organizacijska 
struktura je bolj sploščena, kontrolni razpon je poostren, saj ni več tako preprosto nadzirati 
zaposlenih. Zelo pomembna postajajo nematerialna sredstva, ki jih tvori intelektualna 
lastnina zaposlenih, saj je za rast podjetij vse bolj odločilno znanje (Dimovski, Penger, 
Škerlevaj & Žnidaršič, 2005, str. 25). 

MČV in management znanja sta povezana in vplivata en na drugega. Management znanja 
se v prvi vrsti nanaša na ljudi in pogoje, v katerih delajo, da bi tako ustvarjali, pridobivali, 
posredovali in uporabljali znanje pri delu. Naloga MČV pa je, da spremlja, ocenjuje in 
vpliva na ljudi v teh procesih (Yahya & Goh, 2002, str. 457). Cilji MČV brez upoštevanja 
znanja kot najpomembnejšega vira posameznika ne bodo doseženi.  

Trajna konkurenčna prednost organizacij torej ne leži več v surovinah in ostalih 
materialnih sredstvih, temveč leži v ljudeh, zato je za organizacije ključno, da iz zaposlenih 
privabijo največ, to pa dosežejo z dobrim motiviranjem. 
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1.2 Motivacija in vrste motivov 
 
Besedo motivacija si lahko razlagamo s treh različnih vidikov. Prvi vidik obravnava 
motivacijo kot neko silo, ki ljudi vodi, da se obnašajo na različne načine. Drugi vidik pravi, 
da je motivacija delovanje usmerjeno proti nekemu cilju, tretji vidik pa uvrsti motivacijo v 
nek sistem in jo obravnava znotraj tega sistema. To pomeni, da je potrebno poznati 
smernice, ki delujejo med posameznikom in okoljem (Možina et al., 1994, str. 350). 

Kaj pripravi ljudi k temu, da delajo? 

Odgovor na to vprašanje leži v motivaciji, saj je ta izredno pomemben dejavnik v 
človekovem življenju. Da bi se človek fizično in psihično naprezal, si prizadeval za 
doseganje ciljev, ga morajo pri tem spodbuditi določene silnice. Že dolgo si ljudje 
postavljajo vprašanje, katere so te silnice, ki ljudi motivirajo in pripravijo k delu. Nekateri 
so mnenja, da človek dela, da bi sebi in tistim, ki so od njega odvisni, priskrbel sredstva za 
življenje. Drugi menijo, da človek dela zato, da bi se uveljavil. Naštevamo lahko številne 
motive človeškega dela, vendar nikoli ne bomo prišli do konca tega seznama, saj bo vedno 
ostalo veliko nepoznanih osebnih gibal, ki so različna od posameznika do posameznika. Na 
podlagi številnih proučevanj so prišli strokovnjaki do zaključka, da človekova aktivnost 
nikoli ni spodbujena samo z enim dejavnikom. Na človekovo aktivnost vedno vplivajo 
številni zapleteni, poznani in nepoznani dejavniki. Tudi tedaj, ko mislimo, da smo odkrili 
večino glavnih gibal človekove aktivnosti, se ne smemo slepiti, češ da smo odkrili 
univerzalno resnico o človekovi motivaciji za delo. (Lipičnik, 1997, str. 152). 

Motiv je torej razlog in hotenje, da človek deluje. Isti motiv pa se lahko izraža na različne 
načine in to vodi do navidezne nedoslednosti v vedenju ljudi. Vrednote so eden izmed 
najpomembnejših načinov izražanja človekovih motivov (Pogačnik, 2003, str. 17). 

Možina in drugi (1994, str. 350) opredelijo tudi pojem motiviranje in sicer kot vešče 
spodbujanje sodelavcev k sproščanju njihovih zmogljivosti in zamisli, da pridemo do 
ustvarjalnega delovnega ozračja. Motiviranje torej zajema izbrane ukrepe, ki usmerjajo 
človeka k določenemu cilju. 

Lipičnik (1997, str. 154) navede tudi delitev motivov na več načinov glede na različne 
kriterije. Motive lahko ločimo glede na vlogo, ki jih imajo v človekovem življenju in sicer 
na primarne in sekundarne. Primarni motivi vodijo človeka do preživetja, govorimo lahko 
tudi o potrebah, ki so biološke ali socialne. Sekundarni motivi pa za razliko od primarnih 
ne ogrožajo človekovega življenja, če niso zadovoljeni. V primeru, da so zadovoljeni, pa 
povzročajo človeku občutek zadovoljstva. 

Glede na nastanek ločimo motive na podedovane in na pridobljene. Podedovane motive 
človek prinese s sabo na svet, pridobljene pa pridobi v življenju. 
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Glede na razširjenost pa delimo motive na univerzalne, ki jih srečujemo pri vseh ljudeh, na 
regionalne, katere srečujemo samo na določenih območjih in na individualne, katere 
srečamo samo pri posameznikih. 

Vloga motiva, njegov nastanek in razširjenost so sodila, s katerimi se oblikujejo tri skupine 
silnic, ki usmerjajo človekovo aktivnost. Prvo skupino silnic predstavljajo primarne 
biološke potrebe, za katere je značilno, da vodijo človeka do ciljev, ki omogočajo 
preživetje. Sem spadajo: potrebe po snoveh, potrebe po izločanju, potrebe po fizični 
celovitosti, potrebe po spanju, po počitku, po izločanju, seksualne potrebe itd. 

Drugo skupino silnic predstavljajo primarne socialne potrebe, katerih zadovoljevanje je 
nujno, sicer lahko pride do usodnih motenj pri človekovem življenju v družbi. Te motnje 
so lahko občutek manjvrednosti, občutek osamljenosti, občutek enoličnosti, itd. V to 
skupino silnic tako spadajo: potrebe po uveljavljanju, potrebe po družbi, potrebe po 
spremembi itd. Za to skupino je značilno tudi to, da so v glavnem pridobljene in so v 
različnih krajih različne, saj so regionalno razširjene. 

Tretjo skupino silnic, ki vplivajo na človekovo vedenje, sestavljajo med drugim tudi 
interesi, stališča in navade. Rečemo jim lahko tudi sekundarni motivi. Ti motivi so 
individualni, pridobljeni in se nanašajo na socialni del človekovega življenja.  

1.3 Nezadovoljeni motivi – frustracije, konflikti 
 
Lipičnik (1997, str. 157) nadaljuje tudi z nezadovoljenimi konflikti. Človek zadovoljuje 
svoje potrebe, da bi prišel do nekega zadovoljstva. Na ta način ohranja določeno biološko 
in socialno ravnotežje, v primeru neravnovesja pa pride do raznih motenj. Do tega 
neravnovesja pride v primeru, ko se na poti med potrebo in ciljem pojavijo določene ovire. 
Te so lahko naravne ali socialne, v človeku ali zunaj njega, itd. Vsako oviro doživlja 
človek kot subjektivno stanje velike fizične napetosti.  

Konflikti so ovire zunaj človeka, frustracije pa ovire v človeku. V primeru, da je človek v 
konfliktu ali če je frustriran, je nenehno psihično napet, zato vedno teži k zmanjševanju te 
napetosti. 

Za konflikte pa je odločilno postavljanje ciljev. Ločimo lahko tri možne scenarije, v prvem 
je ovira v človeku, saj ga hkrati privlačita dva cilja. Ko se približa enemu, postane drugi 
močnejši in ga pritegne k sebi, to se nadaljuje vse dokler eden ne prevlada. 

Lahko se zgodi, da človeka dva cilja odbijata, saj mu predstavljata nezaželeno stanje. V 
tem primeru se človek odmika od enega, se hkrati približuje drugemu cilju, ta pa ga vrne v 
prvotno stanje. Tudi tu se nihanje nadaljuje toliko časa, dokler človek ne najde nek tretji 
cilj in se usmeri k njemu. 

Tretji scenarij pa se zgodi, ko človeku isti cilj predstavlja tako nekaj privlačnega kot tudi  
nekaj nezaželenega. Torej ga isti cilj privlači in odbija.  
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Aktivnosti, ki vodijo do cilja, spremljajo pričakovanja. Kadar so ta za posameznika izredno 
pomembna in je cilj dosegel ali celo presegel, bo najverjetneje kasneje svoj cilj še povečal. 
Če pa cilja ne bo dosegel, ga bo poskušal v prihodnje zmanjšati. Postavljanje višjih ciljev 
je torej pogojeno s pomembnostjo cilja in s stopnjo njegovega doseganja.  

1.4 Dejavniki, ki učinkujejo na motivacijo  
 
Lipičnik (2007, str. 79) pravi, da obstajajo številni dejavniki, ki učinkujejo na motivacijo, 
ponavadi pa se teorija osredotoča na naslednje tri: individualne razlike, lastnosti dela in 
organizacijska praksa. Za managerje je pomembno razumeti interaktivno delovanje teh treh 
dejavnikov in pa se hkrati zavedati, da jih ne morejo kontrolirati. 

Razlike med posamezniki, kot so osebne potrebe, vrednote, stališča in interesi, so tiste, ki 
jih človek prinese s seboj na delo. Te razlike vodijo do tega, da različne ljudi motivirajo 
različne stvari. Nekatere motivira denar, druge varnost, spet tretje pa novi izzivi. 

Lastnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo, torej razne 
značilnosti, ki vključujejo zahteve po različnih zmožnostih, pogojujejo pomembne lastnosti 
dela, določajo vrsto in širino povratnih informacij, itd. 

Organizacijska praksa so pravila, splošna politika, managerska praksa in sistem 
nagrajevanja v organizaciji. Politika določa nekatere ugodnosti, nagrade pa privlačijo nove 
zaposlene in zadržujejo starejše v organizaciji. Nagrade torej motivirajo, vendar pa morajo 
temeljiti na uspešnosti. 

1.5 Motivacijske teorije in modeli   
 
Za managerje je pomembno, da si znajo odgovoriti na vprašanje, zakaj ljudje delajo oz. 
kako uspešno motivirati podrejene k učinkovitejšemu delu. Odgovore na ta vprašanja lahko 
dobijo s poznavanjem različnih motivacijskih teorij in modelov, ki spodbujajo ravnanje, da 
bi lahko pri ljudeh izzvali reakcije, ki jih želimo. Na temo motivacije je več strokovnjakov 
razvilo svoje teorije, v svojih delih pa jih omenja več avtorjev1. V nadaljevanju navajam 
najbolj znane.  

Maslow v svoji motivacijski teoriji trdi, da na področju človekove motivacije obstaja 
hierarhija in temelji na petih temeljnih skupinah potreb. Za managerje je koristno 
poznavanje te teorije, saj jim pove, da je najprej treba zadovoljiti osnovno potrebo na nižji 
ravni in šele potem zaposlene motivirati z zadovoljevanjem potreb na višji ravni. 

Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija pomaga managerjem razumeti mehanizme, 
s katerimi je mogoče vplivati na zadovoljstvo zaposlenih, in mehanizme, s katerimi je 
mogoče vplivati na učinkovitost. Od stanja v organizaciji pa je odvisno, katere dejavnike 

 
1 Na primer: Ivanuša – Bezjak: Zaposleni največji kapital 21. Stoletja, 2006; Možina et al.: Management, 
1994, Lipičnik: Človeški viri in ravnanje z njimi, 1997. 
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bo manager dejansko uporabil. Herzberg namreč razdeli motivacijske faktorje v dve 
skupini. Satisfaktorji odstranjujejo neprijetnosti, ali kako drugače ustvarjajo pogoje za 
motiviranje, motivatorji pa direktno spodbujajo ljudi k delu. 

Leavittova motivacijska teorija pomaga priti do razumevanja celotnega motivacijskega 
ciklusa. Teorija temelji na potrebi, ki sproži napetost, to napetost zaposleni sprosti z 
dejavnostjo, ki je usmerjena k zadovoljitvi potrebe. Ko je ta izpolnjena, nastopi relaksacija, 
ki človeka povrne v prvotno stanje.  

Hackman-Oldhamerjev model opozarja managerje na tri kritične točke, ki vplivajo na 
motivacijo zaposlenih na delovnem mestu. Pomembnost dela, občutek osebne 
odgovornosti in poznavanje rezultatov, skupaj prispevajo k veliki motiviranosti za delo.  

Iz Vroomove teorije pričakovanj je izpeljan model, ki temelji na predpostavki, da so ljudje 
sposobni odločati o tem, kaj hočejo, in da želijo spremeniti vedenje, da bi dosegli svoje 
cilje.  

Model, ki temelji na enakosti, je uporaben za managerje predvsem zato, ker nakazuje, da 
zaposleni pričakujejo, da bodo od organizacije dobili približno takšno »vrednost«, kolikšno 
so ji dali. Model z občutkom enakosti ali predvsem neenakosti pojasni, kako se ljudje 
odzivajo, če občutijo, da so dobili več ali manj kakor zaslužijo. Občutek neenakosti pa 
lahko nastane iz različnih razlogov, saj zaposleni primerjajo plače med sabo, med mlajšimi 
in starejšimi, med moškimi in ženskami, itd.  

Model, ki obravnava pravičnost, pomaga managerjem razumeti zaposlene in njihovo 
občutenje razlik med prejemki glede na vložke.  

1.6 Ključ motiviranja raznolike delovne sile 
 
V današnjih časih je prisotna močna raznolikost delovne sile in managerji so prisiljeni 
razmišljati fleksibilno, da bi znali motivirati prav vse zaposlene. Robbins in                 
Decenzo (2001, str. 329) pravita, da študije kažejo, da moški dajejo večji poudarek na 
možnost samoodločanja kot ženske. Nasprotno pa so možnost učenja, prilagodljiv delovni 
čas in dobri medosebni odnosi bolj pomembni za ženske. Managerji morajo prav tako 
razumeti dejstvo, da mati samohranilko, ki je zaposlena poln delovni čas, motivirajo 
povsem druge stvari kot pa mlado, samsko žensko oz. starejšo žensko, ki dela zaradi 
premajhnega dohodka iz pokojnine. Torej mora obstajati več načinov nagrajevanja, da bi 
se lahko zadovoljilo različnim potrebam zaposlenih in jih motiviralo. 

Motiviranje raznolike delovne sile zahteva od managerjev razumevanje kulturnih razlik. 
Motivacijske teorije so bile večinoma razvite v ZDA s strani ameriških psihologov in so 
bile potrjene na primeru ameriških zaposlenih, kar pomeni, da je potrebno te teorije 
prilagoditi za uporabo v drugih kulturah. Koncept zasledovanja lastnih interesov se ujema 
z miselnostjo kapitalizma in individualizma, kar je značilno za ZDA in večino omenjenih 
motivacijskih teorij. Te pa so lahko uporabne tudi v Veliki Britaniji in Avstraliji, kjer sta 
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kapitalizem in individualizem visoko cenjena. V ne tako individualističnih družbah kot so 
npr. Venezuela, Singapur, Japonska in Mehika pa prevladuje koncept lojalnosti 
organizaciji in ne toliko lastni interes. Zaposleni v takih kulturah so bolj dovzetni za 
timsko delo, skupinske cilje in skupinsko nagrajevanje. 

Koncept, ki temelji na želji po uspehu je drug vidik motivacijskih teorij, ki izvirajo iz 
ZDA. Potreba po uspehu, ki velja kot notranji motivator, nakazuje na obstoj dveh kulturnih 
lastnosti: visoka pripravljenost na tveganje in skrb o izvedbi. Ti dve lastnosti sta značilni 
za države kot so npr. Nova Zelandija, Irska in Kanada, katerih družba je pod vplivom 
britanskih in ameriških kulturnih norm. 

Kljub vsemu pa Robbins in Decenzo (2001, str. 329) poudarjata, da rezultati raznih študij, 
ki so bile narejene med zaposlenimi v drugih državah kažejo, da so nekateri vidiki 
motivacijskih teorij vseeno prenosljivi med kulturami. Vseeno pa je potrebno motivacijske 
koncepte prilagajati, saj le-ti niso univerzalno uporabni. Na primer, poniževanje delavcev 
morda deluje na Kitajskem, zagotovo pa to ni način, ki bi bil uspešen v Severni Ameriki ali 
Zahodni Evropi. 

1.7 Plače in nagrajevanje kot motivacijsko orodje 
 
Lipičnik (1997, str. 177) uvrsti plačo ali nagrajevanje delavcev med psihološke 
stimulatorje za delo. Izkazalo se je, da na zavzetost delavcev za delo poleg same višine 
plače še bolj vpliva razlog za plačo. 

Za določanje višine plač se pri nas najbolj upošteva zahtevnost dela, pomembni pa so še 
drugi elementi, kot so npr. uspešnost delavcev, posameznikov ali skupin, uspešnost celih 
organizacijskih enot, ustvarjalnost, inovativnost in drugi faktorji, ki prispevajo k uspešnosti 
cele organizacije ali celo družbe.  

Zaželeno je, da si vsaka organizacija na osnovi veljavnih predpisov in svojih ciljev 
oblikuje svojo strukturo plač, saj sistemov, ki so jih v tujinah uporabljali za doseganje 
določenih ciljev, ne moremo slepo prestavljati v naše organizacije prav zaradi tega, ker ima 
vsaka organizacija drugačne cilje. 

V urejenem sistemu plač predstavlja osnovna plača največji delež, drugi deleži plače pa so 
določeni za druge, za organizacijo pomembne dejavnosti, kot so: plača za posebne 
zmožnosti, od življenjskih stroškov odvisna plača, nagrada za zvestobo, nagrada za 
požrtvovalnost, plačilo za nedelo, nagrada za učinek, itd. Posebna pozornost je namenjena 
delavčevi uspešnosti pri delu. Če delavec opravi več in bolje, kakor je organizacija od 
njega pričakovala, dobi posebno nagrado. V mnogih primerih gre za individualno 
uspešnost, torej za uspešnost enega delavca, poznamo pa tudi skupinsko uspešnost, ko je 
uspešnost odvisna od vseh in vsakega člana skupine. Izkaz skupinske uspešnosti je tudi 
dobiček, ki ga dosežejo v organizacijah. Ponavadi se del dobička po posebnem sistemu 
razdeli tudi delavcem kot nagrade za dobiček.  
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Pri načrtovanju sistema plač si morajo organizacije odgovoriti vsaj na naslednja štiri 
vprašanja: 

-  Kakšno motivirano obnašanje bomo pri ljudeh spodbudili? 

-  Kakšno glavno pomanjkljivost lahko pričakujemo? 

-  Kakšne vrednote se bodo rodile v ljudeh? 

-  Katera skupina delavcev bo pri tem uživala prednosti? 

Po Maierju lahko ugotovitve strnemo v naslednjo preglednico. 

Tabela 1: Učinki različnih načinov plačevanja 

 Spodbujena 
aktivnost 

Etična vrednota Glavna 
pomanjkljivost 

Skupina, ki ji daje 
prednost 

Po učinku Povečanje 
proizvodnje 

Kaže individualne 
razlike 

Ustvarja 
negotovost 

Sposobni 

Po času Pravočasno 
prihajanje na delo 

Izenačuje plače, 
preprečuje 
favorizem 

Ne priznava 
prispevka 

Negotovi delavci in 
podpovprečneži 

Po stažu Dolgo službovanje 
v eni organizaciji 

Oblika 
napredovanja, ki jo 
vsak lahko 
pričakuje 

Diskriminira nove 
delavce 

Uslužbenci z 
dolgim delovnim 
stažem 

Po potrebi Razširja 
kolektivno 
odgovornost 

Izenačuje 
življenjski standard

Ne motivira za 
delo 

Delavci z 
velikoštevilno 
družino 

Vir: B. Lipičnik, Človeški viri in ravnanje z njimi, 1996, str. 181. 

Managerji potem glede na odgovore vsak del sistema vključijo v sistem plač. V primeru, 
da managerji niso zadovoljni z odgovori na postavljena štiri vprašanja, pa razpolagajo s 
tremi možnostmi: 

-  Dela ne vključijo v sistem. 

-  Nezaželeno delovanje dela poskušajo nevtralizirati z drugim sistemom. 

-  Del ustrezno korigirajo in vključijo v sistem. 

Medtem ko se osnovna plača, nadomestila, dodatki in plačilo po uspešnosti praviloma 
izplačajo v denarju ali vrednostnih papirjih, so lahko nagrade in ugodnosti denarne in 
nedenarne (Zupan, 2009, str. 528). Med nedenarne sodijo vse oblike prejemkov v naravi in 
nematerialne ugodnosti (na primer višji ugled) ter nematerialne nagrade (priznanja in 
pohvale). V preglednici navajam prednosti in slabosti denarnih nagrad. 
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Tabela 2: Prednosti in slabosti denarnih nagrad 

Prednosti Slabosti 

Zaželene Niso obstojne 

Enostavne Običajne 

Vsi jih razumemo Težko jih izboljšamo 

Lahko so dodatna spodbuda Lahko postanejo samoumevne 

Vir:N.  Zupan et al., Menedžement človeških virov, 2009, str. 560. 

V sodobni literaturi pa pojem plač in nagrajevanja opredelijo precej širše, saj vanj 
vključujejo tudi osebno rast, spodbudno delovno okolje, delovne razmere in privlačno 
prihodnost. Mnoge sestavine naštetih dejavnikov so tudi vir notranje motivacije 
zaposlenih, zato bolj vplivajo na njihovo prizadevnost kot zgolj plača, nagrade in druge 
ugodnosti. Zupanova (2009, str. 529) prav tako omeni rezultate raziskav, ki kažejo, da 
zaposleni od svojih delodajalcev pričakujejo, da jim v okviru zaposlitvenega odnosa 
ponujajo več kot zgolj plačo. Torej so v psihološko pogodbo z delodajalcem vključeni 
materialni (na primer plača in ugodnosti) in nematerialni dejavniki (na primer odnos 
delodajalca do zaposlenega, občutek varnosti zaposlitve). Pričakovanja so odvisna od 
posameznikovih vrednot, potreb, interesov in razpoložljivih možnosti. V primeru, da 
pričakovanja niso izpolnjena, pride do padca motiviranosti in nezadovoljstva. Pričakovanja 
zaposlenih so ponavadi višja, kot jih zmore delodajalec uresničiti. Zato je logično, da pride 
do razlik, pomembno pa je, da te razlike niso prevelike. 

2 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V ELEKTRO LJUBLJANA 
 

V prvem delu diplomske naloge sem podala teorijo na temo motivacije zaposlenih in 
opredelila pojem managementa človeških virov in motivacije, vrste motivov, predstavila 
sem motivacijske teorije in motivacijske dejavnike ter navedla plačo kot možnost za 
motiviranje. Namen moje diplomske naloge pa je ugotoviti, kakšen je sistem motiviranja v 
obravnavanem podjetju, zato sem v Elektro Ljubljana d.d. opravila raziskavo z anketnim 
vprašalnikom na oddelku Skupnih strokovnih služb, OE Storitev za uporabnike in OE 
Nakup in prodaja električne energije.  

Namen raziskave je na podlagi podane teorije opraviti raziskavo, kaj vpliva na 
zadovoljstvo zaposlenih in v kolikšni meri so motivirani in zadovoljni s trenutnim stanjem 
v podjetju. Cilj raziskave pa je na podlagi rezultatov ugotoviti, kje so možnosti za 
izboljšave načina motiviranja v podjetju ter predlagati morebitne rešitve. 

2.1 Predstavitev podjetja Elektro Ljubljana 
 



Elektro Ljubljana d.d. je podjetje, katerega dejavnost je distribucija električne energije. 
Poslanstvo pa je celovita, kakovostna, zanesljiva ter konkurenčna oskrba uporabnikov z 
električno energijo in s tem povezanimi storitvami, ki temeljijo na že več kot 110-letni 
tradiciji podjetja.  

Elektro Ljubljana je bilo najprej javno podjetje, 1. julija 2007 pa je njegovo vlogo pri 
izvajanju gospodarske javne službe sistemski operater distribucijskega omrežja z 
električno energijo prevzela družba SODO d.o.o.. Elektro Ljubljana po tem datumu ostaja 
lastnik elektroenergetske infrastrukture, ki jo daje družbi SODO v najem, ter v skladu s 
Pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja izvaja za SODO različne storitve.  

Dejavnosti podjetja so organizirane preko organizacijskih enot: OE Obratovanje in razvoj 
distribucijskega omrežja, OE Storitve za uporabnike, OE Nakup in prodaja električne 
energije in OE Storitve na distribucijskem omrežju. Skupne strokovne službe pa so 
organizirane v okviru OE Skupne storitve, OE Računovodske finančne storitve in OE 
Tehnična podpora. 

Slika 1: Organizacijska shema Elektro Ljubljana d.d. 

 

Vir: Letno poročilo Elektro Ljubljana d.d. za leto 2008, str. 15. 

Lokacijsko se posamezne dejavnosti izvajajo na sedežu uprave v Ljubljani in na petih 
distribucijskih enotah: DE Ljubljana mesto, DE Ljubljana okolica, DE Novo mesto, DE 
Trbovlje in DE Kočevje. Podjetje ima več kot 1.000 zaposlenih. 
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2.2 Motiviranje, sistem plač in nagrajevanja v podjetju 
 
V letnem poročilu za leto 2008 so v podjetju zapisali, da se zavedajo pomembnosti 
zaposlenih in intelektualnega kapitala, ki ga zaposleni prinašajo. Med temeljna področja 
upravljanja s kadri, poleg premišljene politike zaposlovanja, uvrščajo še zagotavljanje 
učinkovitega sistema nagrajevanja in napredovanja, skrb za nenehno izobraževanje in 
razvoj zaposlenih ter spremljanje njihovega zadovoljstva.  

V letu 2008 je družba prenovila sistematizacijo delovnih mest in s tem delovna mesta bolj 
prilagodila obstoječim delovnim procesom, organizaciji družbe ter skupni viziji in 
strategiji družbe. S prenovo Podjetniške kolektivne pogodbe so prišle tudi spremembe na 
področju plačnega sistema, napredovanja, ocenjevanja delovne uspešnosti in novost 
uvedbe letnih razgovorov kot stalnice v procesu razvoja zaposlenih. 

Zaposlene se lahko motivira tudi skozi izobraževanje. V podjetju se zavedajo pomembnosti 
le-tega. Poleg formalnega izobraževanja zaposlenih, ki vključuje študij ob delu, 
organizirajo tudi številna funkcionalna izobraževanja s področja elektrotehnike, varstva pri 
delu, poslovnih znanj, tujih jezikov ter računalništva in informatike.  

Plačni sistem temelji na plačevanju po času z raznimi dodatki (za posebne obremenitve, 
neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in manj ugodni delovni čas), z bonitetami, s 
plačili za uspešnost, z drugimi osebnimi prejemki, itd. 

2.3 Hipoteze v procesu raziskave o motivaciji zaposlenih 
 
Res je, da je ljudem pomembna plača z ostalimi higieniki, saj nam ti skupaj z delom dajejo 
možnost za zadovoljevanje temeljnih potreb za življenje. Vendar pa si ljudje želijo nekaj 
več in tako tudi zaposleni čutijo potrebo po spoštovanju, samostojnosti, osebnem razvoju, 
itd. In prav motivatorji so tisti dejavniki, ki nudijo možnost zadovoljevanja omenjenih 
potreb. Zaposlenim so bolj pomembni motivatorji, ki sprožajo zadovoljstvo, kot pa 
higieniki, ki preprečujejo nezadovoljstvo, zato lahko postavim prvo hipotezo, ki glasi: »Za 
zaposlene so bolj pomembni motivatorji kot higieniki.« 

Nedenarne nagrade so tiste, ki lahko zadovoljijo potrebe, ki so višje na lestvici potreb po 
Maslowu. Zato poleg osnovnega plačila zaposleni preferirajo nedenarne nagrade, ki jih 
spodbujajo še v smeri osebnega razvoja. Poleg tega se nedenarne nagrade lahko izboljša, 
medtem ko se lahko denarne nagrade samo povečuje, ponavadi do nekega fiksnega zneska.  

V tem primeru pa so nedenarne nagrade tiste, ki motivirajo zaposlene, da se trudijo še 
naprej. Sklepam torej, da drži druga hipoteza: »Zaposleni imajo raje nedenarne nagrade 
kot denarne.« 

Starejši so verjetno dalj časa zaposleni v podjetju kot mlajši in ponavadi pripadnost       
narašča s časom preživetim v podjetju (ljudje se s časom poistovetijo z duhom 



organizacije, vzpostavijo določene odnose s sodelavci in nadrejenimi, itd). Poleg tega je za 
starejše bolj značilna vrednota zvestobe. Za mlajše pa je značilno, da so bolj pripravljeni 
menjati delodajalca, medtem ko se starejši raje ustalijo v podjetju, kjer so že zaposleni in 
posledično so izbranemu delodajalcu toliko bolj pripadni. Na podlagi napisanega 
predpostavljam še zadnjo hipotezo, ki glasi: »Starejši zaposleni čutijo večjo pripadnost 
podjetju kot mlajši.« 

2.4 Analiza rezultatov raziskave 
 
Vprašalnik, ki je bil anonimen in je priložen kot priloga 1,  je obsegal 8 vprašanj. Prva tri 
so se navezovala na osebne podatke anketirancev (spol, starost, stopnja izobrazbe), ostalih 
pet vprašanj pa je bilo povezanih z dejavniki motiviranja in zadovoljstvom anketirancev v 
podjetju. Anketiranih je bilo 145 zaposlenih, kar predstavlja približno 15 % vseh 
zaposlenih. 

Prvo vprašanje se je navezovalo na spol anketirancev. Na anketo je odgovarjalo 45,5 % 
moških in 55,5 % žensk. Struktura anketiranih glede na spol je razvidna iz grafa na sliki 2. 

Slika 2: Struktura anketiranih glede na spol 

 

Vir: Lastna raziskava (anketa, priloga 1), 2010. 

 

Pri drugem vprašanju so anketirani odgovarjali o svoji starosti. Starost sem razdelila v štiri 
starostne razrede, anketiranci pa so izbrali razred, v katerega spadajo glede na svojo 
starost. Največji delež anketirancev predstavljajo zaposleni stari od 40 do 50 let, in sicer ta 
delež znaša kar 38 %. Ostali deleži so razvidni iz slike 3.  
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Slika 3: Struktura anketiranih glede na starost 

 

Vir: Lastna raziskava (anketa, priloga 1), 2010. 

Tretje vprašanje se je nanašalo na stopnjo izobrazbe zaposlenih. Kar 45 % zaposlenih ima 
samo srednješolsko izobrazbo, drugi največji delež pa s 25 % predstavljajo zaposleni z 
visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo. Z 18 % jim sledijo zaposleni, ki imajo 
višješolsko izobrazbo, tisti s poklicno izobrazbo pa so izenačeni z zaposlenimi z 
magisterijem ali doktoratom pri deležu 6 %. 

Slika 4: Struktura anketiranih glede na stopnjo izobrazbe 

 

Vir: Lastna raziskava (anketa, priloga 1), 2010. 
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Pri četrtem vprašanju so se morali anketirani opredeliti glede pomembnosti dejavnikov, ki 
jih motivirajo. Še najbolj pomembna sta jim dejavnika odnos s sodelavci in varnost 
zaposlitve. Kar 66,9 % anketiranih je odgovorilo, da jim je dober odnos s sodelavci zelo 
pomemben   (95,2 % anketiranim je ta dejavnik vsaj pomemben) in 63,4 %, da jim je zelo 
pomembna tudi varna zaposlitev. Tudi odnos z nadrejenimi je na vrhu lestvice 
pomembnosti, saj je kar 94,6 % anketiranih odgovorilo, da jim je ta dejavnik motiviranja 
pomemben oz. zelo pomemben. Še najmanj pomembna sta s 84,8 % dejavnik pohvale za 
dobro opravljeno delo in s 76,5 % dejavnik možnosti izobraževanja. Zanimivo je, da je 
višina plače v primerjavi z ostalimi dejavniki nekje na sredini - 89 % anketiranih je 
odgovorilo, da jim je ta dejavnik pomemben oz. zelo pomemben. So pa vsi navedeni 
dejavniki večini anketiranih oz. vsaj 76,5 % anketiranih pomembni, torej ni dejavnika, ki 
bi izstopal. 

Slika 5:  Mera pomembnosti dejavnikov motiviranja 

 

Vir: Lastna raziskava (anketa, priloga 1), 2010. 

 

Peto vprašanje je, kar se tiče navedenih dejavnikov motiviranja, enako kot četrto. Tu so 
morali anketiranci izbrati ustrezno mero zadovoljstva s posameznim dejavnikom. V 
podjetju so zaposleni najbolj zadovoljni z odnosi s sodelavci, 61,4 % jih je zadovoljnih in 
kar 22,1 % jih je zelo zadovoljnih. To je vsekakor za podjetje vzpodbudno, saj je prav 
odnos s sodelavci zaposlenim najbolj pomemben dejavnik za motiviranje. Skoraj v enaki 
meri so anketirani zadovoljni s samostojnostjo pri delu in sicer jih je 60 % zadovoljnih s 
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tem dejavnikom oz. 21,4 % zelo zadovoljnih. Najmanj so anketirani zadovoljni z 
možnostjo napredovanja, zelo nezadovoljnih jih je 7,6 %, zelo zadovoljnih pa samo 2,1 %. 
To je lahko dokaj zaskrbljujoče za vodilne v podjetju, saj je glede na prejšnje vprašanje 
možnost napredovanja pri zaposlenih med bolj pomembnimi. Anketirani so nezadovoljni 
tudi s prejetimi pohvalami za dobro opravljeno delo. Zelo nezadovoljnih jih je 6,2 %, 
nezadovoljnih 18,6 %, kar 38,6 % je neopredeljenih, zelo zadovoljnih pa jih je samo 6,9 %. 
Podobno odstopanje velja za dejavnik organizacijska klima. Le-ta je pomembna oz. zelo 
pomembna kar 89,7 % anketiranim, zadovoljnih oz. zelo zadovoljnih pa je samo 48,3 %. 
Kar se tiče ostalih pomembnih dejavnikov je višina plače prav tako, kot pri prejšnjem 
vprašanju, tudi tu nekje na sredini lestvice dejavnikov, s katerimi so anketirani zadovoljni. 
Med najbolj pomembnimi dejavniki motiviranja je tudi varnost zaposlitve, s katero so 
anketirani tudi dokaj zadovoljni, kar 57,2 % je zadovoljnih in 19,3 % zelo zadovoljnih. 
Prav tako sta si dokaj blizu delež tistih, katerim so pomembni oz. zelo pomembni dobri 
delovni pogoji (93,1 %), in delež tistih, ki so s tem dejavnikom zadovoljni oz. zelo 
zadovoljni (77,3 %). Kritični so torej dejavniki možnost napredovanja, prejete pohvale za 
dobro opravljeno delo in organizacijska klima. 

Slika 6: Mera zadovoljstva z dejavniki motiviranja 

 

 Vir: Lastna raziskava (anketa, priloga 1), 2010. 

 

Pri šestem vprašanju so se morali anketirani opredeliti glede mere strinjanja s podanimi 
trditvami. Te so se nanašale predvsem na občutek pripadnosti. Najbolj so se anketirani 
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strinjali s tem, da imajo v podjetju prijatelje (54,5 % anketiranih se strinja, 24,8 % 
anketiranih se popolnoma strinja) in da se jim zdi zaposlitev v podjetju varna (51,2 % 
anketiranih se strinja, 19,3 % se jih popolnoma strinja). Velik odstotek strinjanja je 
zabeležen tudi pri trditvi, da anketirani ostajajo v podjetju, ker se v njem počutijo dobro 
(41,3 % se jih strinja, 26,8 % se jih zelo strinja) in trditvi, da bi radi celo delovno dobo 
preživeli v tem podjetju (29 % se jih strinja, 32,4 % se jih zelo strinja). Vse to kaže na to, 
da zaposleni čutijo določeno mero pripadnosti podjetju. Po drugi strani pa se močno 
strinjajo tudi s tem, da je bilo včasih v službi prijetneje, kar lahko pomeni, da bo sčasoma 
občutek pripadnosti upadel. Sicer pa je iz rezultatov ankete tudi nasploh mogoče opaziti 
določeno pripadnost podjetju, saj se anketirani v večji meri strinjajo s trditvami, ki so 
naklonjene podjetju in se ne strinjajo s trditvami, ki bi kazale odpor do podjetja.  

Da bi lahko potrdila ali ovrgla tretjo hipotezo »starejši zaposleni čutijo večjo pripadnost 
podjetju kot mlajši« sem izračunala še povprečje mere strinjanja pri mlajših (do 40 let) in 
starejših (od 40 let naprej). Kot je razvidno iz slike 7, razlik med obema povprečjema pri 
posameznih odgovorih skoraj ni, tako starejši kot tudi mlajši se strinjajo z vsemi trditvami 
v skoraj enaki meri. Zanimivo je, da se z določenimi trditvami, ki kažejo na pripadnost 
podjetju, starejši celo manj strinjajo kot mlajši, recimo mlajši se bolj strinjajo s tem, da 
dojemajo težave podjetja kot svoje, poleg tega pa je tudi manj mladih odgovorilo, da so v 
podjetju zaposleni iz nujnosti. Razlike pa so vseeno tako majhne, da na njih ne velja dajati 
prevelikega poudarka. 

Slika 7: Mera strinjanja s trditvami o pripadnosti podjetju 

Vir: Lastna raziskava (anketa, priloga 1), 2010. 
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Slika 8: Primerjava povprečij mer strinjanja pri mlajših in starejših zaposlenih  

 

Vir: Lastna raziskava (anketa, priloga 1), 2010. 

 

Sedmo vprašanje je spraševalo anketirance o nagradah, ki bi si jih sami izbrali, če bi imeli 
to možnost. Največ anketiranih je izbralo denarno stimulacijo in sicer 32 %, druga najbolj 
zaželjena nagrada je z 19 % napredovanje, sledita pa ji ustna pohvala in stimulacija z 12 % 
in izobraževanje z 11%. Najmanjši odstotek pa ima uporaba službenega vozila z 2 %. Trije 
anketirani so kot nagrado izbrali nekaj drugega (športne in kulturne aktivnosti). Ostali 
deleži so podani v grafu na naslednji strani. 
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Slika 9: Deleži izbranih nagrad anketiranih 

 
Vir: Lastna raziskava (anketa, priloga 1), 2010. 

 

Pri osmem vprašanju so morali anketirani odgovoriti na vprašanje, ali so njihove plače in 
nagrade v primerjavi s plačami in nagradami zaposlenih v drugih organizacijskih enotah 
manjše, primerljive ali večje. 60 % anketiranih je mnenja, da so plače in nagrade 
primerljive, 39 % meni, da so le-te manjše kot v drugih OE, samo 1 % anketiranih pa je 
odgovorilo, da so njihove plače in nagrade večje. 

Slika 10: Plače in nagrade anketiranih v primerjavi z zaposlenimi v drugih OE 

 

Vir: Lastna raziskava (anketa, priloga 1), 2010. 
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2.5 Diskusija in predlogi za izboljšave 
 
V začetku tega dela diplomske naloge sem podala tri hipoteze, na podlagi le-teh sem 
sestavila vprašalnik in analizirala zbrane podatke. Z rezultati te analize pa lahko podane 
hipoteze potrdim ali ovržem, ter predlagam izboljšave na področjih, s katerimi zaposleni 
niso najbolj zadovoljni in posledično niso dovolj motivirani. 

2.5.1 Diskusija o hipotezah 
Prva hipoteza: »Za zaposlene so bolj pomembni motivatorji kot higieniki.« 

Kot sem že pri analizi rezultatov izpostavila, so anketiranim med najbolj pomembnimi 
naslednji dejavniki za motiviranje: odnos s sodelavci, varnost zaposlitve, možnost 
napredovanja in odnos z nadrejenimi. Vsi od navedenih dejavnikov, razen varnosti 
zaposlitve, so motivatorji. Višina plače, ki je ponavadi med najbolj pomembnimi higieniki, 
je anketiranim samo povprečno pomembna glede na ostale dejavnike. Torej lahko to 
hipotezo potrdim. Ker pa ni večjih razlik v rezultatih, ne morem zaključiti, da so 
zaposlenim motivatorji veliko bolj pomembni od higienikov, navsezadnje so higieniki 
potrebni, da zaposleni ne bi bili nezadovoljni. To pa kažejo tudi rezultati, saj je večina 
anketiranih tudi higienike označila za vsaj pomembne oz. zelo pomembne, res pa je, da 
prevladujejo motivatorji.   

Druga hipoteza: »Zaposleni imajo raje nedenarne nagrade kot denarne.« 

Pri sedmem vprašanju so morali anketiranci izbirati med denarnimi in nedenarnimi 
nagradami. Res je, da so lahko anketiranci kot denarno nagrado izbrali samo denarno 
stimulacijo, vseeno pa je možno glede na rezultate ugotavljati, ali so nedenarne nagrade res 
bolj zaželene kot denarne. Največji odstotek anketirancev je za nagrado izbralo denarno 
stimulacijo, daleč za to denarno nagrado pa pridejo na vrsto nedenarne nagrade. Torej bi 
lahko na podlagi tega svojo hipotezo ovrgla. Vseeno pa večinski delež  (67 %) anketiranih 
motivirajo nedenarne nagrade. Tako da težko potrdim ali ovržem svojo hipotezo, očitno so 
denarne nagrade tiste, ki zaposlene bolj motivirajo, a ne velja zanemariti učinka nedenarnih 
nagrad, saj so prav tako pomembne. Verjetno je tu pomemben dejavnik že osnovna plača, 
saj se verjetno tisti z dobro plačo bolj nagibajo k nedenarnim nagradam, ker imajo 
denarnih prilivov že dovolj. Denarnih nagrad pa si verjetno bolj želijo tisti, katerim 
osnovna plača ne zadošča. Zanimivo bi bilo torej raziskati, kakšen vpliv imajo drugi 
dejavniki na odločanje med denarnimi in nedenarnimi nagradami. 

Tretja hipoteza: »Starejši zaposleni čutijo večjo pripadnost podjetju kot mlajši.« 

Ta hipoteza je ovržena. Pričakovala sem, da bodo s svojimi odgovori na šesto vprašanje 
starejši zaposleni pokazali veliko močnejšo pripadnost podjetju oz. da bojo mlajši manj 
pripadni. Pa se je izkazalo, da je hipoteza napačno zastavljena, saj skoraj ni razlik med 
odgovori. Očitno so tudi tu v igri ostali dejavniki, ki pripomorejo k pripadnosti zaposlenih. 
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Je ta odvisna od odnosov v podjetju, ali od časa, ki so ga zaposleni preživeli v podjetju, ali 
od česa drugega? 

2.5.2   Predlogi za izboljšave 

 
V tem delu bom predlagala izboljšave za področja, ki se mi zdijo kritična v sistemu 
motiviranja zaposlenih.  

Kot je bilo možno razbrati iz rezultatov ankete, so zaposleni nezadovoljni predvsem z 
možnostjo napredovanja v podjetju. Odvisno je, ali je to nezadovoljstvo tako močno, da ga 
zaposleni delijo z drugimi ljudmi (morda tudi s sindikatom) v podjetju, ali pa ga zadržijo 
zase. V prvem primeru je vodstvo podjetja verjetno že seznanjeno z nezadovoljstvom 
zaposlenih, v drugem primeru pa jim najprej svetujem, da med zaposlene razdelijo 
anonimni vprašalnik na temo napredovanja. Tako bi vodstvo bolje razumelo vidik 
zaposlenih. V obeh primerih pa bi predlagala pogovor s sindikatom in s posamezniki. V 
podjetju sicer že imajo vpeljan letni razgovor, kjer teče pogovor tudi o napredovanju, a 
očitno ta razgovor ni najbolj učinkovit. Res pa je, da je ta letni razgovor novost v podjetju, 
ki prav zaradi tega še ni najbolj utečen. Poleg tega pa ga morda zaposleni ne jemljejo 
najbolj resno, saj dvomijo, da bo prišlo do kakšnih konkretnih izboljšav. V podjetju naj 
torej poskusijo načrtno presojati zaposlene glede na njihove dosežke in sposobnosti, torej 
naj načrtujejo njihove delovne kariere. Lahko bi vpeljali uporabo obrazca za presojo 
možne delovne kariere zaposlenih, kjer so zbrani osebni podatki o posamezniku, podatki o 
njegovih dosežkih in sposobnostih, ocena vodje, posameznikovi interesi, ter priporočilo za 
napredovanje s komentarjem o pripravljenosti zaposlenega za novo delovno mesto. Drug 
predlog sicer ni neposredno povezan z napredovanjem, a bi vseeno znal zmanjšati 
nezadovoljstvo zaposlenih na tem področju. Če zaposlenim ni možno omogočiti 
napredovanja, pa bi jih lahko na kratek rok motivirali vsaj z oblikovanjem delovnih mest. 
V oddelkih, kjer prevladuje timsko delo, bi lahko uvedli rotacijo delovnih mest, tako da 
zaposleni ne bi vsakič igrali iste vloge. Tiste zaposlene, ki opravljajo ponavljajoče delo in 
neposredno ne doprinašajo k rezultatom podjetja (primer: v računovodsko-finančnem 
oddelku se vsak mesec ponovi proces obračuna plač) pa bi lahko motivirali s pristopom 
oblikovanja delovnega mesta. Vodje naj na tem mestu dodeljujejo posameznikom čim več 
nalog, ki jim pomenijo izziv. Na dolgi rok pa bi lahko vodstvo povečalo možnosti 
napredovanja tako, da bi vodje skupaj z zaposlenimi odkrivali tudi njihove šibke točke in 
le-te odpravljali z dodatnim usposabljanjem in izobraževanjem, tako bi zaposlenim dali 
podlago za skok na stopničko višje. Za kakšen bolj konkreten predlog za izboljšavo pa bi 
morala poznati tudi ozadje in razloge posameznikov za napredovanje, prav te razloge pa 
lahko vodstvo izve na letnem razgovoru in potem na podlagi le-teh ukrepa. 

Kot drugo jim predlagam, da naj vodje v podjetju več delajo na motiviranju zaposlenih z 
ustno pohvalo in stimulacijo. Tako odgovori na četrto kot tudi na sedmo vprašanje kažejo, 
da je za zaposlene ta način motiviranja pomemben, peto vprašanje pa je pokazalo, da 
anketirani niso zadovoljni s tem, kako in koliko jih v podjetju pohvalijo za dobro 
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opravljeno delo. Predlagam torej več spodbujanja zaposlenih s strani vodij v smislu 
pohvale in sprotnega spremljanja dela zaposlenih. Potrebno je torej pokazati spoštovanje, 
naklonjenost in zadovoljstvo nad delom takrat, ko si zaposleni to zaslužijo. 

Anketirani so pokazali nezadovoljstvo tudi z organizacijsko klimo. V tako velikem 
podjetju je težko vzdrževati sproščeno in prijateljsko vzdušje, saj se veliko zaposlenih med 
seboj sploh ne pozna, prav tako pa so nekateri preveč lokacijsko oddaljeni od vodij in tistih 
na višjih položajih, torej ni pravega pristnega odnosa med njimi. Zaposleni imajo 
vzpostavljene prijateljske odnose znotraj posameznega oddelka, ni pa nekega skupnega 
duha v celotni organizaciji. Predlagam torej še več skupnih aktivnosti in srečanj. V 
podjetjih, ki so znana po dobri organizacijski klimi, imajo urejene tudi kakšne prostore, 
kjer se zaposleni lahko družijo, na stenah skupnih prostorov bi lahko bilo razstavljene tudi 
kakšne fotografije s skupnih srečanj. Tudi v internem časopisu Elektro novice bi lahko 
večji del namenili zaposlenim in zanimivostim, ki bi širile med njih pozitiven duh. Lahko 
bi recimo zaposlenim omogočali vstopnice za kakšne prireditve ali karte za športne 
dogodke, tako da bi se ti družili tudi v prostem času. Izlete zdaj organizira samo sindikat, 
lahko bi torej tudi podjetje samo začelo organizirati izlete. Res je, da v okviru podjetja 
obstaja Športno društvo Elektro Ljubljana, ki organizira razne športne igre, kar je 
pohvalno, vseeno pa se teh iger udeležujejo le tisti zaposleni, ki so v društvo včlanjeni in 
tudi bolj športno aktivni. Potrebno pa je tudi ostalim omogočiti različne možnosti za 
druženje. Obstaja tudi dan podjetja, ki je namenjen vsem zaposlenim, ki naj bi bil 
organiziran vsako leto, a žal ni. Poleg tega pa menim, da enkrat na leto druženje vseh 
zaposlenih ni dovolj za vzdrževanje stikov. Seveda pa je veliko odvisno tudi od vodij in 
njihovega odnosa do zaposlenih in energije, ki jo oddajajo. 

Vprašanje organizacijske klime je posredno povezano tudi s pripadnostjo, ki jo zaposleni 
čutijo do podjetja. Veliko anketiranih se je strinjalo, da je bilo včasih v službi prijetneje. 
Poleg tega, da je bil včasih že sistem dela drugačen, so za današnje čase značilne še ostale 
spremembe, katere nekateri zaposleni sprejmejo z odporom. Večja je fluktuacija 
zaposlenih, tekmovalnosti, željá po napredovanju in uspehu, vse to pa očitno vodi do manj 
prijateljskih odnosov in ne tako prijetnega vzdušja. Vodstvo lahko to popravi z že prej 
omenjenimi predlogi, poleg tega pa lahko »izgubljeno« pripadnost povrne nazaj s kakšnimi 
drugimi ukrepi, kot so npr. možnost soodločanja zaposlenih, opolnomočenje zaposlenih ter 
morda uvedba managementa odprtih knjig. Seveda ti ukrepi niso možni pri vseh 
zaposlenih, saj zaposlene, ki delajo na terenu, motivirajo druge stvari kot pa zaposlene, ki 
delajo v pisarni na npr. računovodsko-finančnem oddelku. Vodje naj torej prilagodijo 
naštete ukrepe glede na vrsto dela, ki jih zaposleni opravljajo, in jim na ta način osvetlijo 
njihovo vlogo v podjetju. Bolj ko bodo zaposleni čutili, da imajo neko vlogo, bolj se bodo 
počutili pripadne, s tem pa bo večja tudi njihova motiviranost za delo. 

Kar se tiče teme nagrajevanja in sedmega vprašanja, nimam posebnih predlogov za 
izboljšave, saj so vsi predlogi, ki sem jih do tu navedla, rešitev tudi za to temo. Spremembo 
bi predlagala le v okviru denarne stimulacije. S spremembo Podjetniške kolektivne 
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pogodbe se je prenovil tud sistem nagrajevanja. Pred tem se je vsak mesec določenim 
pripisala uspešnost, takšno nagrajevanje pa je nadomestila nagrada za izjemne dosežke pri 
delu, ki ni več tako pogosto dodeljena. Uvedeno je tudi nagrajevanje na podlagi 
napredovanja v višji plačni razred. Problem pa je, ker se večini zaposlenim težko 
utemeljeno dodeli nagrado za izjemne dosežke, saj ne delajo v proizvodnji in ni možno 
nagraditi posameznika na podlagi večjega učinka. Tako se zna hitro zgoditi, da pride do 
subjektivnega dodeljevanja nagrad in niso nagrajeni tisti, ki si to zaslužijo. Na tem mestu 
bi torej opozorila na pomembnost nagrajevanja tistih, ki si dejansko zaslužijo nagrado, saj 
lahko v nasprotnem primeru pride do demotiviranja ostalih zaposlenih. Poskusijo naj 
prispevke zaposlenih oblikovati tako, da bodo merljivi in jasno opredeljeni, tako da tudi 
drugi vidijo, zakaj je dobil nekdo več, nekdo manj. Torej naj upoštevajo delovne 
zadolžitve, kriterije in roke. Uvedli bi lahko svetovalni razgovor med nadrejenim in 
podrejenim, kjer bi se moral podrejeni strinjati s postavljenim ciljem in pričakovanim 
rezultatom. Na tem razgovoru bi pregledali dosedanje delo in dosežene rezultate, 
ugotavljali bi razlike med pričakovanim in doseženim, načrtovalo bi se delovne naloge, 
izdelali bi analizo metod dela, nadrejeni pa bi še svetoval za nadaljnji razvoj glede 
prednosti, slabosti in želja, ki jih ima podrejeni. Na ta način bi se lažje objektivno 
nagrajevalo zaposlene z denarno stimulacijo. 

To so moji predlogi za izboljšave, ki sem jih predlagala glede na odgovore anketirancev in 
trenutno stanje v podjetju. 

SKLEP 
 

Motivirani in zadovoljni zaposleni so tisto, kar organizacija potrebuje za uspešno 
konkuriranje v vedno bolj globaliziranem poslovnem okolju. Iz sposobnosti in znanj ljudi 
lahko podjetja črpajo vir konkurenčne prednosti. Ljudje pa najbolje opravljajo svoje delo, 
če so primerno motivirani. Ker različne ljudi motivirajo različne stvari, morajo managerji 
in vodje spoznati svoje zaposlene in dejavnike, ki jih motivirajo. Na ta način bodo 
zaposleni z več volje izpolnjevali svoje naloge in se trudili, da bi dosegli zadane cilje. 

Nekatere zaposlene motivirajo dobri odnosi s sodelavci ali z nadrejenimi, sproščena 
organizacijska klima, druge motivira višina plače, spet tretje pa dejavniki, kot so 
odgovornost, možnost napredovanja, možnost izobraževanja, itd. Bolj ko so zaposleni 
motivirani, večjo pripadnost čutijo do podjetja, in obratno, bolj ko so pripadni podjetju, 
bolj bodo motivirani za delo. Vse naštete dejavnike sem v diplomski nalogi preverila pri 
zaposlenih v podjetju Elektro Ljubljana d.d. in ugotavljala razne povezave med njimi. 

V diplomski sem najprej predstavila teorijo na temo motivacije in motiviranja, potem sem 
predpostavila tri hipoteze, katere sem preverila z anketnim vprašalnikom pri zaposlenih 
izbranega podjetja. Delno sem potrdila prvo hipotezo, ki pravi, da so zaposlenim bolj 
pomembni motivatorji kot higieniki, najbolj so izstopali dejavniki odnos s sodelavci, 
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varnost zaposlitve in odnos z nadrejenimi. Pri drugi hipotezi niso izstopale niti denarne niti 
nedenarne nagrade, tako da bi bilo zanimivo raziskati, kakšen vpliv imajo drugi dejavniki 
na odločanje med denarnimi in nedenarnimi nagradami. S tretjo hipotezo sem 
predpostavljala, da so starejši zaposleni bolj pripadni podjetju kot mlajši. To hipotezo sem 
ovrgla, saj med odgovori skoraj ni bilo razlik. Očitno so poleg starosti v igri tudi drugi 
dejavniki, ki pripomorejo k pripadnosti zaposlenih. 

Podjetju sem glede na odgovore zaposlenih predlagala tudi par rešitev oz. izboljšav glede 
motiviranja. Glede na to, da zaposleni niso najbolj zadovoljni z možnostjo napredovanja, 
sem podjetju svetovala spremembe na tem področju, od naštetih predlogov tu izpostavljam 
načrtovanje delovne kariere zaposlenih in oblikovanje delovnih mest. Spremembe bi 
uvedla tudi na področju nagrajevanja, kjer je problem utemeljeno dodeljevanje nagrad za 
izjemne dosežke pri delu. Omenila pa sem tudi predloge za izboljšave, kar se tiče 
organizacijske klime in pripadnosti podjetju. Predlagala sem več skupnih aktivnosti in 
srečanj, ureditev skupnih prostorov, za večjo pripadnost zaposlenih pa bi uvedla ukrepe, 
kot so npr. možnost soodločanja zaposlenih, opolnomočenje zaposlenih ter morda uvedba 
managementa odprtih knjig. 

Motivacija zaposlenih je eden najpomembnejših dejavnikov uspešnosti podjetja, zato je 
bistveno, da se managerji in vodje osredotočijo na potrebe, želje in interese zaposlenih. V 
primeru, da se zaposlenim ugodi na primeren način, bodo ti zadovoljni, motivirani in 
pripravljeni iti še korak dlje za doseganje svojih ciljev in ciljev podjetja. 
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

ANKETA 

Sem Nives Romih, študentka Ekonomske fakultete v Ljubljani, kjer v okviru diplomske naloge opravljam 
raziskavo o motivaciji zaposlenih  na delovnem mestu v Elektro Ljubljana d. d.. Anketa je anonimna, 
rezultati bodo uporabljeni izključno za namene diplomskega dela. Prosim vas, da na zastavljenih 8 vprašanj 
odgovorite čim bolj iskreno in se vam že vnaprej zahvaljujem za vaš čas in prijaznost. 

1. Spol 
a) Moški 
b) Ženski 

 
2. Starost 

a) do 30 let 
b) od 30 do 40 let 
c) od 40 do 50 let 
d) nad 50 let 

 
3. Stopnja izobrazbe 

a) poklicna izobrazba 
b) srednješolska izobrazba 
c) višješolska izobrazba 
d) visokošolska izobrazba ali univerzitetna izobrazba 
e) magisterij ali doktorat 

 
4. Obkrožite kako pomembni so za vas naslednji dejavniki motiviranja? Za posamezen dejavnik 

obkrožite oceno pomembnosti. 
 

DEJAVNIKI Povsem 
nepomemben 

Nepomemben Srednje 
pomemben 

Pomemben Zelo 
pomemben 

Višina plače 1 2 3 4 5 

Odnos s 
sodelavci 

1 2 3 4 5 

Odnos z 
nadrejenimi 

1 2 3 4 5 

Možnost 
napredovanja 

1 2 3 4 5 

Možnost 
izobraževanja 

1 2 3 4 5 

Samostojnost pri 
delu 

1 2 3 4 5 

Dobri delovni 
pogoji 

1 2 3 4 5 
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Pohvala za dobro 
opravljeno delo 

1 2 3 4 5 

Varnost 
zaposlitve 

1 2 3 4 5 

Organizacijska 
klima 

1 2 3 4 5 

Zanimivost in 
pestrost dela 

1 2 3 4 5 

 

5. Kako ste zadovoljni s posameznimi vidiki dejavnikov pri vašem delu? Za vsak dejavnik obkrožite 
oceno zadovoljitve. 
 

DEJAVNIKI Zelo 
nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti-niti Zadovoljen Zelo 
zadovoljen 

Višina plače 1 2 3 4 5 

Odnos s sodelavci 1 2 3 4 5 

Odnos z 
nadrejenimi 

1 2 3 4 5 

Možnost 
napredovanja 

1 2 3 4 5 

Možnost 
izobraževanja 

1 2 3 4 5 

Samostojnost pri 
delu 

1 2 3 4 5 

Odgovornost 1 2 3 4 5 

Pohvala za dobro 
opravljeno delo 

1 2 3 4 5 

Varnost zaposlitve 1 2 3 4 5 

Organizacijska 
klima 

1 2 3 4 5 

Zanimivost in 
pestrost dela 

1 2 3 4 5 

 
6.  Označite v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami. Vse trditve se nanašajo na podjetje 

Elektro Ljubljana d.d. (1- nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti/niti, 4 – strinjam se, 5 – 
popolnoma se strinjam) 
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TRDITEV 1 2 3 4 5 

V podjetju ostajam, ker se v njem počutim 
dobro. 

1 2 3 4 5 

Rad/a bi celo delovno dobo preživel/a v tem 
podjetju. 

1 2 3 4 5 

Ko se v podjetju pojavijo težave, jih dojemam 
kot svoje. 

1 2 3 4 5 

V podjetju imam prijatelje. 1 2 3 4 5 

Velikokrat premišljujem o odhodu iz podjetja. 1 2 3 4 5 

V podjetju sem zaposlen/a zgolj iz nujnosti in 
ne, ker bi si to želela. 

1 2 3 4 5 

Preveč truda sem že vložila v podjetje, da bi 
sedaj odšel/a. 

1 2 3 4 5 

Zaposlitev v podjetju se mi zdi varna. 1 2 3 4 5 

V podjetju ne cenijo dovolj mojega 
opravljenega dela. 

1 2 3 4 5 

Včasih je bilo v službi prijetneje. 1 2 3 4 5 

Nikoli se ne udeležujem aktivnosti, ki ji 
organizira podjetje, izven delovnega časa. 

1 2 3 4 5 

 
7. V primeru  uspešno opravljenih delovnih nalog, vam vodstvo omogoči, da si sami izberete nagrado. 

Katero bi si izbrali? (Obkrožite lahko največ 3 nagrade) 
 

a) ustna pohvala in spodbude 
b) denarna stimulacija 
c) izobraževanje in usposabljanje 
d) dodatno pokojninsko zavarovanje 
e) fleksibilni delavnik 
f)      uporaba službenega vozila 
g) napredovanje 
h) dodatni dnevi dopusta 
i) drugo: ________________________________ 

 
 
 

8. Vaša plača in nagrade so v primerjavi s plačami in nagradami drugih delavcev zaposlenih v drugih 
OE, upoštevajoč stopnjo izobrazbe, odgovornost, vloženi trud pri delu: 
 
a) manjše                                                b) primerljive                                  c) večje 
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