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UVOD 

 

Namen magistrskega dela je s pomočjo domače in tuje literature preučiti in prikazati 

najnovejše izsledke o konstruktu motiviranja zaposlenih v organizacijah ter le-te preko 

kvalitativne analize umestiti v konkretno podjetje v slovenskem prostoru. V preteklosti je 

motiviranje zaposlenih temeljilo predvsem na nadzoru in uveljavljanju moči v organizacijah. 

Danes temu ni tako, saj vodje vedno bolj poudarjajo sodobne pristope motiviranja zaposlenih, 

ki temeljijo na večji samostojnosti, timskem delu in uveljavljanju splošnega pozitivnega 

organizacijskega vedenja zaposlenih. Z vsebino želim opozoriti, kako pomembna je 

motivacija zaposlenih na delovnem mestu in njihov odnos do dela. Nadalje je namen na 

podlagi teoretičnih spoznanj približati sodobne pristope motiviranja podjetju Aerodrom 

Ljubljana d. d., da bi jih tudi oni vključili v ravnanje s svojimi zaposlenimi.  

 

Temeljni cilj magistrskega dela je na podlagi obstoječih teoretičnih znanj, sodobne strokovne 

literature in člankov podrobno preučiti pomen sodobnih pristopov motiviranja zaposlenih v 

podjetju Aerodrom Ljubljana. Pri tem bodo pomožni cilji magistrskega dela naslednji: 

1. Preučiti problematiko magistrskega dela s teoretičnim in kvalitativno metodološkim 

pristopom. 

2. Analizirati in predstaviti posamezne pristope motiviranja zaposlenih ter na podlagi 

kvalitativne raziskave  prepoznati njihovo prisotnost v podjetju Aerodrom Ljubljana d. d. 

3. Pripraviti priporočila in predloge izboljšav vodstvu podjetja Aerodrom Ljubljana d. d., na 

podlagi katerih bodo lahko zaposlenim dvignili motivacijo za delo. 

 

Temeljna teza magistrskega dela je, da predstavlja ustrezna motiviranost zaposlenih na 

delovnih mestih temelj za dolgoročno delovanje organizacije. Tako je v sodobnih 

organizacijah smotrno analizirati posamezne pristope motiviranja zaposlenih, zato predlagam 

vodjem podjetja Aerodrom Ljubljana, da vzpostavijo takšno poslovno okolje, kjer bodo lahko 

zaposleni maksimalno izkoristili svoj potencial. Sodobni pristopi motiviranja, kot so 

opolnomočenje, pozitivna motivacija, proaktivna motivacija, mentorstvo, motiviranje timov, 

so pomembni za razvoj vodenja v organizacijah. Zaradi boljšega vodenja posamezniki in timi 

bolje razvijajo svoje zmožnosti in sposobnosti na delovnem mestu  in posledično izboljšujejo 

rezultate organizacije kot celote.  

 

Celotno magistrsko delo bo zasnovano na metodah znanstvenega raziskovanja. Teoretični 

del magistrskega dela bo izveden na podlagi metode spoznavnega procesa in bo večinoma 

temeljil na analizi sekundarnih virov domače in tuje znanstvene literature. Z metodo 

deskripcije bom predstavil konstrukt motivacije in razmejil posamezne sodobne pristope 

motiviranja zaposlenih. Pri povzemanju spoznanj in stališč bo uporabljena metoda 

kompilacije, pri primerjavi ugotovitev posameznih avtorjev in njihovih različnih pogledov na 

obravnavano tematiko pa bom uporabil metodo komparacije.  
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Empirično raziskovalni del bo temeljil na znanstvenem pristopu kvalitativne analize primera 

podjetja Aerodrom Ljubljana d. d. Pri zagotavljanju primarnih podatkov o dejanskem stanju v 

podjetju se bom posluževal metode globinskega intervjuja. Uporabil bom nestrukturirane 

individualne intervjuje, na podlagi katerih bom skušal osvetliti in predstaviti sodobne pristope 

motiviranja zaposlenih v podjetju Aerodrom Ljubljana d. d. Magistrsko delo bom sklenil s 

pripravo predlogov in priporočil vodstvu podjetja o motiviranju zaposlenih za nadaljnje 

poslovanje.  

 

1 MOTIVACIJA 

 

Motivacija je sila, ki sproža delovanje. Nanaša se na zavestno ali nezavestno odločanje in 

odgovarja na vprašanja kako, kdaj in zakaj se vlagajo napori za izpolnjevanje nalog. 

Motivacija se opisuje kot psihološki proces, ki vključuje intenzivnost, smer, vzburjenje in 

vztrajnost prostovoljnih dejanj, ki so usmerjena v cilj (Parks & Guay, 2009 str. 679). Duffy in 

Bogdan (2010, str. 254) trdita, da ustrezna delovna motivacija vodi do višje ravni 

produktivnosti, vztrajnosti in boljše učinkovitosti pri izvrševanju nalog in del. Vpliva na 

boljše odnose med zaposlenimi, kar pomeni, da so zaposleni osredotočeni na pozitivna 

razmerja in skrbijo za boljše življenje drugih ljudi. Pri združevanju družbenih koristi se 

delovna motivacija dopolnjuje z iskanjem  smisla in pomena v delu. Po drugi strani pa Vidal 

(2007, str. 272) ugotavlja, da motivacija in delovna zmogljivost zaposlenega nista neposredno 

povezani z zadovoljstvom na delovnem mestu. To pomeni, da sposoben in zadovoljen delavec 

ni vedno ustrezno motiviran. 

 

Bilban motivacijo (lat. movere − pomeni premikati) opiše  kot duševno moč delavca, ki 

določa njegovo smer obnašanja v organizaciji, višino vloženih naporov in raven vztrajanja pri 

odstranjevanju ovir. Človeka navaja k aktivnosti, jo usmerja, ji daje intenziteto in določa 

njeno trajanje. Odvisna je od zagotovitve zdravega delovnega okolja tako v tehnološko-

organizacijskem pogledu kot tudi od oblikovanja socialne in medčloveške klime (Bilban, 

2004, str. 35−40). Motivacija je torej psihološki proces, ki spodbuja zagnanost posameznika k 

doseganju zastavljenih ciljev. Freudova (Reeve, 2005, str. 28) pogonska teorija govori o tem, 

da je celotno vedenje motivirano in da namen vedenja služi zadovoljitvi potreb. Govori o tako 

imenovani biološki lakoti, ki neprestano obnavlja pogoje nizke stopnje energije. Vir pogonske 

teorije je pomanjkanje osnovnih potreb, kamor sodi potreba po lakoti. Na to teorijo 

najmočneje učinkuje sila, ki vpliva na cilj zadovoljitve potrebe.  

 

1.1 Konstrukt motivacije 

 

Motivacija je pojem, ki vključuje raznovrstne metode in postopke, ki povečujejo in vzdržujejo 

motivacijsko obnašanje. Gre za obnašanje, ki se direktno ne vključuje v motivacijski proces, 

temveč posredno vpliva na moč in učinkovitost motivacije. Govori o aktivnosti, pri kateri se s 

http://cobiss2.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=0955268794298105&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Bilban,%20Marjan%22
http://cobiss2.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=0955268794298105&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Bilban,%20Marjan%22
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povečanjem motiviranosti delavcev povečuje delovni učinek (Mihajlovič, 1985, str. 11). 

Stanley (2008, str. 5) meni, da z dobro motivacijo zaposleni dosegajo naslednje: (1) dosežejo 

lahko osebne cilje; (2) optimizirajo produktivnost; (3) povečujejo pozitivno perspektivo; (4) 

povečujejo možnost pozitivnih sprememb; (5) povečujejo  samospoštovanje; (6) sodelujejo 

pri postavljanju ciljev. Po Uhanu (2000, str. 11−12) je motivacija proces spodbujanja 

delavcev z določenimi sredstvi, da bodo učinkovito in z lastnim pristankom opravili dane 

naloge ali delovali v smeri določenih ciljev. Spodbujati jo je možno z različnimi nagradami, s 

priznanji ali z drugimi oblikami spodbud, ki pozitivno motivirajo in ki zadovoljujejo osebne 

potrebe. Motivacija je tudi pripravljenost vlaganja truda za dosego cilja, če vloženi napor 

zadovolji nekatere potrebe posameznika.  

 

Motivacijski proces vodi v motivirano vedenje, od katerega je odvisna uspešnost posameznika 

in podjetja kot celote. Štirje elementi motivacije kažejo, da se motivacija spreminja z 

obnašanjem; da na vedenje ne vpliva le motivacija; da vedenje vpliva na uspešnost; ter da je 

motivacija pogojni dejavnik, a ne zadosten element pri uspešnosti poslovanja organizacije in 

dela posameznikov. Motivacija vpliva na nivo vpletenosti v delovni proces. Največja 

učinkovitost posameznika se doseže takrat, ko je tudi emocionalno močno povezan s svojim 

delom (Dimovski, Penger, Škerlavaj & Žnidaršič 2005b, str. 219). 

 

Človeka je moč motivirati s široko paleto zadovoljenih potreb, ki se razvrščajo po 

pomembnosti in so odvisne od posamezne situacije in časa. Razumevanje človeških potreb je 

prvi korak razumevanja organizacijskega vedenja. Ne obstaja ena sama univerzalna 

opredelitev motivacije, saj je ta koncept zelo kompleksen. Nekateri teoretiki se osredotočajo 

na psihološke vidike, medtem ko drugi poudarjajo vedenjske vidike, spet tretji racionalnost 

človeških bitij (Lundberg, Gudmundson, & Andersson, 2009, str. 891). Sodobni pristopi 

največjo pozornost namenjajo nedenarnemu načinu motiviranja, pri katerem se zaposlene 

motivira s prenosom odgovornosti nanje, z avtonomnostjo pri delu, z vseživljenjskim 

izobraževanjem in z obogatitvijo dela. Pristopi motiviranja so odvisni od dejavnikov, ki 

vplivajo na stil vodenja, organizacijsko klimo in kulturo, samomotivacijo in pripadnost 

organizaciji (Dimovski, Penger, Škerlavaj & Žnidaršič, 2005b, str. 222). 

 

V zadnjih letih se spodbuja motivacija za delo, ki temelji na razmerjih v skupinah in timih. 

Tako naraščajo potrebe po povezanosti, skupni identiteti, razmerjih in komunikaciji. 

Dokumentirane informacije pripomorejo k boljšemu razumevanju med zaposlenimi in 

posledično lažjemu opravljanju nalog (Dwivedula & Bredillet, 2010, str. 159). Zmogljivost 

zaposlenih je močno povezana z motivacijo posameznikov znotraj določene skupine in je 

odsev različnih procesov, povezanih s timsko učinkovitostjo. Posamezniki stremijo k 

uresničevanju skupinskih ciljev, ki so rezultat predanosti, koordinacije in sistemskega nadzora 

(Chen, Kafner, Deshon, Mathieu & Kozlowski, 2009, str. 46). Po drugi strani pa 

organizacijske raziskave prepoznavajo pomembnost vedenja vsakega posameznika. Delovno 

okolje je negotovo, zato morajo zaposleni preko ozko določenih formalnih delovnih vlog. 

Širše vloge vedenja so organizacijsko bolj koristne kot ožje, saj zagovarjajo samovoljno 
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vedenje in ne spadajo v področje formalnega zaznavanja dolžnosti posameznikov (Raub & 

Robert, 2010, str. 1746). Sodobni raziskovalci v svojih prispevkih priporočajo večje 

sistematično ocenjevanje sinergijskih učinkov med opolnomočenjem in vedenjem v skupinah 

znotraj novodobnih organizacij (Lambe, Webb & Ishida, 2009, str. 7). Na raziskovalnem 

področju motiviranja zaposlenih skozi čas smo bili priča številnim teoretičnim razpravam in 

definicijam konstrukta ter njegovih posameznih pristopov. 

 

1.2 Pregled prispevkov s področja motivacije 

 

Če želimo predstaviti sodobnejše pristope motivacije, se moramo navezati na teorije, ki so 

značilne za prejšnje stoletje. Šele z razumevanjem preteklih motivacijskih teorij lahko 

nazorno opišem sodobnejše pristope. 

 

1.2.1 Maslowova motivacijska teorija 

 

Eden najpomembnejših utemeljiteljev teorije o motivaciji je bil Abraham Maslow. Ta teorija 

je zelo vplivna in temelji na psihologiji, ki se nanaša na področje izobraževanja. Maslowove 

ideje so vodile do študij, ki odražajo potrebe višjega reda človeškega obstoja. Njegovo delo je 

osnova za večino izobraževalnih prizadevanj in zagotavlja filozofsko in psihološko podlago 

za novo paradigmo v izobraževanju. Moč Maslowove teorije izhaja iz natančnega opisa 

človeške motivacije, kjer je hierarhija osnovnih potreb najmočnejši instrument razlage. 

Maslow je verjel, da so zadovoljene osnovne potrebe temeljni cilj organizacije (Saeednia, 

2011, str. 3085). 

 

Maslow je motivacijo opredelil z dveh vidikov: a) s koncepta hierarhije potreb in b) koncepta 

pomembnosti potreb. Potrebe je po pomembnosti razvrstil od spodaj navzgor in sicer po 

zaporedju: fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, socialne potrebe, potrebe po spoštovanju in 

potrebe po samouresničevanju. Maslowova motivacijska teorija govori o tem, da je človekova 

aktivnost vedno usmerjena navzgor po piramidi, k bolj pomembnim ciljem. Ko se zaposleni 

povzpnejo na vrh, zopet postanejo aktivni na začetku te piramide. Managerji morajo preprosto 

presoditi, kje v piramidi se nahaja posameznik in kaj ga v danem trenutku motivira. Na vse 

potrebe vplivajo motivacijski dejavniki: hrana, zaslužek, stalnost zaposlitve, medsebojni 

odnosi, možnost samostojnega delovanja in izpopolnjevanja, zanimivost in privlačnost dela. 

Motivacija za zadovoljitev določene potrebe  deluje toliko časa, dokler se ta potreba ne 

zadovolji. Ko je potreba zadovoljena, ta sama po sebi aktivira željo po višji potrebi. Primer, 

ko žejen človek občuti potrebo po pijači. Njegova celotna motivacija je usmerjena na 

zadovoljitev te potrebe in ko popije kozarec vode, te potrebe ne čuti več. Ta potreba je 

zadovoljena in na vrsti so druge potrebe (Černetič, 2004, str. 146−147). 
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Tabela 1: Rezultati in potrebe po Maslowovi hierarhični razporeditvi 

 

Maslowove kategorije 

potreb 

 

 Potreba po  Izidi, ki se nanašajo na potrebe 

Osnovne-fiziološke  

Hrani (kalorijah), čisti vodi, 

spolnosti 

 

 Zdravje, vitalnost 

Potreba po varnosti  

Varnem delu, življenjski 

dobi, varnem okolju 

 

 Varnost, nastanitev, zaščita 

Potreba po pripadnosti  Ljubezni, družbi  

Biti ljubljen, biti vključen,  

biti sprejet v družbo 

Potreba po 

samospoštovanju 

 

 

Samozavesti, pozornosti, 

priznanju 

 

 

Opolnomočenje, samopodoba, 

samozavest, družabnost 

Potreba po samo-

uresničitvi 

 

 

Osebni rasti, zaposlenosti, 

kompetentnosti  

 

 

Aktivnosti za znanje, navdušenost za 

dosego potenciala 

 

Vir: M.C .Clarke, S. M. N. Islam & S. Paech, Measuring Australias well- being using hierarchical needs, 937. 

 

Tabela 1 predstavlja izide in potrebe Maslowove hierarhične piramide. Po njegovi teoriji so 

fiziološke potrebe najbolj osnovne in preproste človeške potrebe, ki so potrebne, da bi se 

človek ohranil pri življenju. Ko se zadovoljijo osnovne potrebe, se aktivira želja po potrebah 

višje stopnje. Z njimi ne moremo zadovoljevati, motivirati in spodbujati delovanja človeka, 

temveč ga začne spodbujati naslednja vrsta potreb. Maslow meni, da nižja vrsta potreb ne 

more spodbujati človeka k delovanju, ker ni smiselno, da bi jo naprej zadovoljeval. Ta nazor 

se približuje ekonomski teoriji mejne koristnosti, kjer vsaka naslednja enota prinaša manjšo 

korist. Meni, da je človek, ki ni sposoben zadovoljevati svojih potreb, bolan, bolezen pa je 

znak pasivnosti, sovražnosti in odklanjanja odgovornosti. Maslowova lestvica potreb je 

najbolj izpopolnjena lestvica, saj se večino teorij motivacije zlahka razvrsti vanjo. Maslowova 

teorija je zelo pomembna za analizo organizacije, saj se naslanja na teorijo zaporednosti  

zadovoljevanja potreb (Rozman, 2008, str. 113). 

  

1.2.2 Herzbergova dvofaktorska teorija 

 

Herzbergova teorija govori o motiviranosti na podlagi dveh vrst potreb, ki jih zaposleni občuti 

na delovnem mestu. Gre za potrebe, ki izvirajo iz delovnega okolja, in potrebe, ki izvirajo 

neposredno iz dela (Uhan, 2000, str. 24−25). Motivacijske dejavnike je torej razdelil na 

motivatorje in higienike. Higieniki zadovoljujejo osnovne potrebe za preživetje in niso 

neposredno povezani z zaposlitvijo, temveč se nanašajo na pogoje, ki se navezujejo na 
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zaposlitev. Ti faktorji ne motivirajo in ne povzročajo zadovoljstva, ampak povzročijo 

nezadovoljstvo, če potrebe po njih niso zadovoljene. Med higienike sodijo zaslužek, 

medsebojni odnosi, organizacijske in delovne razmere (Lundberg, Gudmundson, & 

Andersson,  2009, str. 891). V drugo skupino spadajo motivatorji, ki izvirajo iz samega dela 

in temeljijo na višjih zvrsteh potreb, ki so lastne človeški osebnosti ter spodbujajo razvoj 

osebnosti. Motivatorji vplivajo neposredno na produktivnost dela, medtem ko higieniki 

psihološko vplivajo na moralo zaposlenih. Med motivatorje sodijo v glavnem zanimivost 

dela, zadovoljstvo pri delu, odgovornost, napredovanje, ustvarjalnost, uspeh pri delu in 

priznanje za dobro opravljeno delo. Ugotovili so, da je večina dejavnikov kombinacija 

motivatorjev in higienikov (Černetič, 2004, str. 146).  

 

Motivatorji spodbujajo ustvarjalnost pri delu, pod pogojem predhodnje zadovoljenih 

higieničnih potreb. Herzbergova teorija je nastala na osnovi raziskovanja motivacije 

populacije visoko kvalificiranega kadra. Ugotovil je, da motivatorji prispevajo 31 odstotkov 

vseh primerov k nezadovoljstvu z delom, medtem ko disatisfaktorji prispevajo kar 69 

odstotkov. Na zadovoljstvo z delom vplivajo motivatorji z 81 odstotki vseh primerov, medtem 

ko disatisfaktorji z 19 odstotki primerov. To je pomenilo, da nezadovoljstvo z delom ni 

odvisno od zadovoljstva, temveč od ostalih dejavnikov. Sklepal je, da je možno z ustrezno 

kombinacijo managementa, nagrajevanja in ustreznimi delovnimi razmerami vplivati na večjo 

učinkovitost motivatorjev. Motivacijski faktorji ne predstavljajo ciljev zaposlenih, ampak je 

pomembno ukrepanje organizacije z namenom spodbude delovanja zaposlenih. To ukrepanje 

organizacije je običajno odvisno od nagrajevanja. Nagrada postane cilj zaposlenih, s katerim 

zadovoljujejo svoje potrebe. Tako mora podjetje oblikovati tak sistem nagrajevanja, ki bo 

sprožil produktivnejše delovanje zaposlenih (Rozman, 2008, str. 114).     

 

Herzbergova teorija je pritegnila veliko pozornost in posledično tudi kritik v zvezi z 

razlikovanji med motivatorji in higieniki. Dvofaktorska teorija trdi, da je delovno 

zadovoljstvo odvisno le od dejavnikov napredovanja, odgovornosti, dosežkov in priznanj ter 

da je to edin način za povečanje motivacije za delo. Kritiki menijo, da tudi higieniki, kot so 

plače, medosebni odnosi in delovni pogoji lahko delujejo kot motivatorji. Poleg tega je bilo 

Herzbergovi teoriji očitano, da ne upošteva individualnih razlik po potrebah in vrednotah. 

Probleme je zaslediti tudi pri metodologiji, kjer Herzberg kombinira vprašalnik, intervju in 

vedenjska opažanja, kar pomeni, da dobi različne rezultate (Lundberg, Gudmundson & 

Andersson, 2009, str. 892). 
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1.2.3 Ostale teorije motiviranja 

 

Tabela 2 prikazuje splošen pregled teorij motiviranja. Opisane so značilnosti posameznih 

komplementarnih teorij in njihov osnovni pomen.   

 

Tabela 2: Pregled motivacijskih teorij 

Motivacijske teorije 

FROMMOVA TEORIJA  

Fromm je skušal ugotoviti, zakaj ljudje delajo. S številnimi analizami je ugotovil, da delajo zato, ker bi radi nekaj imeli oziroma bi radi nekaj bili. 

Zaposleni, ki bi radi kaj imeli, so nagnjeni k pridobivanju materialnih dobrin, medtem ko si drugi prizadevajo za pridobitev ugleda in spoštovanja 

znotraj organizacije. Zato je potrebno materialiste nagrajevati z nagradami, ostale pa z napredovanjem oziroma z drugimi dejavniki za motiviranje 

zaposlenih.   

LIKERTOVA TEORIJA 

Način vodenja in stališča članov skupine sta glavni točki te teorije. Način vodenja vpliva predvsem na razporeditev moči med delavci. Pojavljajo se 

razlike med organizacijami, saj nekatere poudarjajo osredotočenost na delo, druge pa osredotočenost na ljudi. Če se organizacija osredotoča na ljudi, 

se človek na svoje delo bolj naveže. Pri tej teoriji ne gre za to, da bi se ljudje učili medsebojnega spoštovanja, ampak bolj za to, da bi ustvarili 

organizacijo, ki bi ustvarjala spoštovanja vredne ljudi. Pomembno je tudi razločevanje med individualnim in skupinskim odločanjem. 

TEORIJA EKONOMSKE MOTIVACIJE 

Po tej teoriji sta denar in materialne dobrine spodbudi, ki motivirata človeka, da naredi tisto, kar od njega zahtevajo nadrejeni. Za svoje delo, ki ga 

opravi, je nagrajen z ustreznim plačilom. Dokazano je, da ekonomska motivacija deluje le takrat, ko zaposleni v nagrajevanju vidijo nek smisel 

oziroma dinamiko razlikovanja pri izplačevanju plač. Ko pa plača postane ustaljena, jo delavci sprejmejo kot dejstvo in motivacijska vrednost 

izostane. Bolj ko je človek preskrbljen, manjša je njegova motivacija, ki se navezuje na pridobivanje materialnih dobrin. To pomeni, da se ta 

motivacija nanaša predvsem na sloj delavcev z nizkimi prihodki in ljudi, katerim materialne dobrine predstavljajo smisel življenja.  

VROOMOVA MOTIVACIJSKA TEORIJA 

Nasprotujoči cilji organizacije in delavcev (individualni cilji) so temeljno načelo te teorije. Delavci morajo zadovoljiti cilje organizacije, kot so 

visoka produktivnost, visoka akumulativnost in nizki stroški. Vse to pozitivno vpliva na možnost zadovoljitve njihovih lastnih ciljev. Problemi pa se 

pojavljajo predvsem zaradi egoizma, kjer vsak zaposleni teži k lastnim ciljem, ki niso povezani s cilji organizacije. Če bo dobiček podjetja višji, bodo 

tudi delavci dosegli svoje cilje, kot so višji zaslužek, boljše delovne razmere in drugo. Ta teorija je uporabna, če je organiziranost procesa dobra. 

SPOZNAVNA TEORIJA − PSIHOLOŠKO-MOTIVACIJSKA TEORIJA 

Ta teorija je znana je tudi pod imenom procesna teorija. Gre namreč za psihološke procese, ki vplivajo na človeško motivacijo in na njegove osnovne 

potrebe. Spoznavna teorija se imenuje zato, ker upošteva, kako ljudje zaznavajo delovno okolje in kako ga razumejo. Teorija pričakovanj je bistvo 

spoznavne teorije, ki temelji na privlačnosti, pogojenosti in pričakovanju. Posameznik se odloča za vedenje na podlagi izbire med privlačnostjo ciljev 

in svoje ocene verjetnosti, da bo izbrano vedenje pripeljalo do določenega cilja. Posameznik je tako motiviran, če si s svojim vedenjem prizadeva 

doseči zanj privlačne cilje. Ta teorija je močno povezana z Vroomovo teorijo. Teorija ciljev pravi, da človek najlaže doseže cilje, ki si jih postavi 

sam, medtem ko se izogiba ciljem, ki so zanj težki. Prav zato je pomembna prisotnost delavcev pri postavljanju ciljev v organizaciji. Končna 

posledica tega je, da bodo delavci cilje hoteli doseči in da si bodo v prihodnje postavljali vedno višje cilje. Pri teoriji enakosti bodo ljudje motivirani 

za svoje delo, če jih bodo delodajalci obravnavali enako, demotiviralo pa jih bo, če ne bo tako. Takšno pričakovanje je v skladu s predstavami o tem, 

kako jih obravnavajo delodajalci. Taka enakost vključuje občutke in zaznavanja, ki so vedno primerjalni. Tudi če ni res, da bi različne delavce 

delodajalec obravnaval različno, pa se ljudje vedejo v skladu s svojim načinom zaznavanja in v skladu s svojimi občutki.  

 SKINNERJEVA TEORIJA OKREPITVE 

Ta teorija je nastala v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja. Imenujemo jo lahko tudi teorija spodbujanja. Skinner je trdil, da se človek uči oziroma 

je njegovo obnašanje odvisno od posledic. Zaposleni se morajo zavedati povezave med vedenjem in  posledicami, ki jih takšno vedenje povzroča. 

Zaradi tega se zaposleni zavedajo, ali je njihovo obnašanje primerno ali ne. Posameznik tako ve, da bo pohvaljen oziroma nagrajen, če se bo obnašal 

primerno, in kaznovan, če se bo obnašal neprimerno. Vsaka situacija predstavlja dražljaje, ki vplivajo na vedenje, vedenju pa sledi posledica. 

 PROBLEMSKO-MOTIVACIJSKA TEORIJA 

Ko ljudje določeno situacijo doživljajo kot neprijetno, o njej razmišljajo kot o problemu. Občutek nelagodnosti pa zaposlenega spodbuja k reševanju 

teh problemov. Ta teorija je uporabna predvsem zato, da zna manager izbrati pravo orodje za spodbujanje problemov v zaposlenih in jih motivirati za 

reševanje teh problemov. Povedano drugače, managerji bi bili pri motiviranju uspešni, če bi probleme spodbujali, ne pa reševali. 

HACKMAN-OLDHAMOV MODEL OBOGATITVE DELA 

Raven motiviranosti delavcev v posamezni organizaciji neposredno deluje na njihovo delovanje in s tem na učinkovitost, zaradi česar manager 

spreminja lastnosti dela. Delo organizira tako, da poveča zadovoljstvo zaposlenih. Pomembne so predvsem naslednje tri psihološke lastnosti, ki 

vplivajo na motivacijo na delovnem mestu: doživljanje pomembnosti, doživljanje odgovornosti in poznavanje rezultatov. Doživljanje odgovornosti 

povzroči, da delavec dobi občutek odgovornosti pri delu, poznavanje rezultatov pripomore k temu, da spozna raven svoje uspešnosti,  zaradi 

doživljanja pomembnosti pa se delo splača in ga je vredno delati.   

 

Vir: B. Lipičnik & D. Mežnar, Ravnanje z ljudmi pri delu 1998a,  str. 170−172; M. Černetič, Upravljanje in 

vodenje,  2004, str. 146−147; S. Uhan, vrednotenje dela 2: Motivacija, Uspešnost, Plača (osebni dohodek), 

2000, str. 22. 
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1.3 Notranja in zunanja motivacija 

 

Ljudje se v organizacije vključujejo z različnimi razlogi, kjer so motivirani z notranjimi in 

zunanjimi nagradami. Notranja motivacija se nanaša na delovanje posameznikov, kjer so 

deležni občutka pomembnosti. Sem spadajo zaposleni, ki želijo pomagati ljudem z 

zagotavljanjem odličnih storitev. Notranja motivacija vključuje odgovornost, samostojnost, 

občutek dovršenosti in užitek pri opravljanju dela. Zunanja motivacija v vedenje vključuje  

ukrepe, ki se nanašajo na cilje posameznikov in zasledujejo materialne in socialne nagrade. 

Zaposleni si v okviru zunanje motivacije prizadevajo za varno zaposlitev, ugodnosti in 

potrebo po javnem priznavanju. Kljub vsem potrebam in željam zaposlenih pa so managerji 

tisti, ki skrbijo za zaposlene s ciljem čim večjega doprinosa organizaciji (Motivation in 

Today's Workplace: The Link to Performance, 2010, str. 1).    

 

Slika 1: Notranja in zunanja motivacija 

 

 

 

Vir: R. M. Ryan & E. L. Deci, Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new Directions, 2000, 

str. 61. 

 

Slika 1 prikazuje sistematiko notranje in zunanje motivacije, s poudarkom na integraciji, 

identifikaciji in regulacijah. Temelji na psihološki osnovi in občutkih, ki podpirajo 

avtonomijo, pristojnosti in sorodnosti med notranjo motivacijo, ki postaja vedno bolj 

samoodločna in povezana z zunanjo motivacijo (Ryan & Deci, 2000, str. 65). Notranja in 

zunanja motivacija sta opredeljeni kot dva posamezna cilja, ki nista v nasprotujočem 

razmerju. Prav nasprotno, saj lahko delujeta skupaj, sočasno in se sprejemata na podobni 

ravni (Lee, Mclnerney, Liem & Ortiga, 2010, str. 265). 
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1.3.1 Notranja motivacija 

 

Notranja motivacija je opredeljena kot aktivnost, ki zasleduje cilje lastnega zadovoljstva. 

Posameznik dela z veseljem, v katerem vidi izzive, in si ne prizadeva za nagrade in zunanje 

spodbude za delo. Ljudje so rojeni kot igriva in radovedna bitja, ki so se pripravljena učiti in 

raziskovati ter za to ne potrebujejo tuje spodbude. Naravna motivacijska težnja predstavlja 

element socialnega, poznavalnega in fizičnega razvoja, ki preko interesov povečuje znanje in 

spretnosti. Notranja motivacija poteka v posamezniku ali pa v razmerju med posamezniki in 

dejavnostmi. Ljudje so notranje motivirani pri nekaterih aktivnostih in nemotivirani pri 

drugih, kar pomeni, da  vsak posameznik notranjo motivacijo zaznava drugače. Notranja 

motivacija je rezultat razmerja med človekom in nalogo, zato zasledimo številne opredelitve, 

ki temeljijo na nalogi ali zadovoljstvu zaposlenega (Ryan & Deci, 2000, str. 56).  

 

Zaposleni dosegajo boljše rezultate in so bolj motivirani, če so v organizacijo vključeni 

samostojnost, varnost, dosežki, možnost napredovanja in izobraževanje. Ljudi se dolgoročno 

ne da motivirati z zunanjimi nagradami, temveč se mora vodja osredotočiti na pogoje, pri 

katerih bodo sodelavci motivirani od znotraj. Notranja motivacija je osnova za psihološko rast 

in pozitivno vpliva na človekovo obnašanje, delovanje in počutje. Na zaposlenega deluje dlje 

časa, zato vodje ne bi smeli zanemarjati sodobnejših nedenarnih načinov motiviranja 

(Lackwood, 2010, str. 1). S tem se strinja tudi Dubrin (2002, str. 98) in vztraja, da je visoko 

stopnjo motivacije moč doseči  le pod pogojem, da se zvišajo pričakovanja zaposlenih. 

Stopnja pričakovanj se povišuje z dvigom samozavesti in ustreznim strokovnim 

izpopolnjevanjem sposobnosti in kompetenc zaposlenih.  

 

Managerji morajo za ustrezno notranjo motivacijo ravnati premišljeno in zaposlenim puščati 

svobodo pri opravljanju svojega dela. Pri taki spodbudi se delavca nagrajuje po učinku in po 

prizadevanjih. To pomeni, da če nekdo zelo trdo in predano dela na projektu, mora biti 

nagrajen ne glede na rezultat. Raziskave so pokazale, da so delavci v povprečju v veliki meri 

privrženci kvalitete, strokovnosti in zanimivosti dela. Na delovnem mestu radi uporabljajo 

veščine in znanja z namenom doseganja cilja, hkrati pa bi se radi naučili kaj novega. Notranja 

nagrada nastopi kot posledica vloženega dela, ki ga zaposleni običajno opravlja s ponosom in 

v njem vidi priložnost za lastno kreativnost. Manager takega podjetja običajno nagrajuje 

uspešne rezultate, kjer ne sme zanemariti učenja in prizadevanja za rezultate. Če posamezni 

projekt ne uspe, zaposleni ne smejo biti kaznovani, saj so razlogi za neuspeh velikokrat 

zunanji dejavniki, na katere ne morejo vplivati. Ravnanje z ljudmi pri delu mora biti 

premišljeno, saj vsak zaposleni poseduje svojo vrsto znanja, ki je še kako pomembno za 

podjetje (Dimovski et al., 2005b, str. 216−217). Notranja motivacija spodbuja in podpira 

avtonomijo ter zavrača kontrolo. Izpolnjevanje potreb za notranjo motivacijo je odvisno od 

sprememb, ki zahtevajo ustvarjalnost. Če je oseba notranje motivirana, bo sodelovala pri 

aktivnostih, saj bo deležna občutka prijetnosti, ki izhaja iz človeške narave.  
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1.3.2 Zunanja  motivacija 

 

Zunanja motivacija je splošno opisana z motivi, ki spodbujajo posameznike z zunanjimi 

nagradami. Zunanje nagrade so tiste, ki zadovoljujejo osnovne človeške potrebe (po 

Maslowovi teoriji) in se prepogosto uporabljajo. Velikokrat delujejo v nasprotju z notranjimi 

nagradami, čeprav so od njih neodvisne. Zunanja motivacija je odvisna od elementov 

nagrajevanja, pritrditve, poveličevanja, odziva in ocenjevanja. Zaposleni, ki so zunanje 

motivirani, radi sodelujejo v procesih učenja, dokler ne zadovoljijo svojih potreb. Z 

zadovoljenimi potrebami ugasne tudi želja po aktivnostih in učenju. V okviru zunanje 

motivacije je težko ugotavljati učinkovitost vsakega posameznika in le-to primerjati z 

drugimi. Zaposleni, ki ne dobijo povratnega odziva o svojih opravljenih nalogah, lahko 

izgubijo smisel in interes za opravljanje nalog (Lee, Mclnerney, Liem & Ortiga, 2010, str. 

265). Slika 2 prikazuje poenotenje zunanje motivacije. 

    

Slika 2: Tipi motivacije 

 

OBNAŠANJE, KI GA NE DOLOČA POSAMEZNIK                      SAMODETERMINIRANO OBNAŠANJE 
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PONOTRANJANJE  zunanje motivacije 
 

 

Vir: L. E. Deci & R. M. Richard, The what and why of goal pursuit: Human needs and self- determination of 

behavior, 2000, str. 237. 

 

Zunanja motivacija je konstrukt pri opravljanju aktivnosti, da bi dosegli določen izid. 

Nekateri vidijo zunanjo motivacijo kot vedenje, ki je trajno in neavtonomno, medtem ko drugi 

pravijo, da se zunanja motivacija razlikuje v stopnji avtonomnosti. Primer vedenja, ki je 

motivirano z zunanjo motivacijo zasledimo pri dijaku, ki opravlja domačo nalogo samo zato, 

ker se boji sankcije staršev za neopravljeno nalogo. Dijak je zunanje motiviran, ker je opravil 

delo, da bi se izognil kazni (Ryan & Deci, 2000, str. 60).  
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1.4 Psihološka pogodba 

 

Psihološka pogodba je opredeljena kot niz obveznosti, dolžnosti in obljub med zaposlenim in 

organizacijo. Glavni poudarek psihološke pogodbe je na delovnem razmerju med 

posameznikom in delodajalcem in temelji na individualni predstavi udeležencev (Richard,  

Capehart, Bhuian & Taylor, 2009, str. 818). Rousseau pravi, da psihološka pogodba vključuje 

posameznikova prepričanja o pogojih in vzajemnih dogovorih med delavcem in delodajalcem. 

Pomembno je predvsem prepričanje, da bo obljuba izpolnjena in da bosta stranki upoštevali 

medsebojno določene obveznosti. Proces ustvarjanja psihološke pogodbe je kompleksen  in v 

veliki meri vpliva na psihološke potrebe, ki izhajajo iz zaposlitve (Suazo, Martinez & 

Sandoval, 2009, str. 155).  

 

Psihološka pogodba je razčlenjena na transakcijski in relacijski del. Transakcijska psihološka 

pogodba je opredeljena kratkoročno, v ožjem obsegu in temelji na denarnih obveznostih. 

Relacijska psihološka pogodba pa je dolgoročna, ima obsežnejše področje uporabe in poleg 

denarnih, vključuje tudi sociološko čustvene elemente v obliki mentorske podpore. Ne 

vključuje specifičnega oziroma natančno določenega časovnega obdobja. Relacijska 

psihološka pogodba se s časom spreminja in je odvisna od zaupanja, spoštovanja in zvestobe  

(Suazo, Martinez & Sandoval, 2009, str. 157). Psihološka pogodba se nanaša na pričakovanja 

ljudi, ki so v medsebojnem odnosu. Ta pričakovanja se spreminjajo in vplivajo na vedenje 

posameznikov. Delavci od delodajalcev pričakujejo varnost, plačo, možnosti za razvoj, 

spodbudno delovno okolje, odziv na ideje, prepoznavanje in nagrajevanje posameznikov ter 

povratno informacijo. Organizacije pa pričakujejo, da bo delavec vestno opravljal svoje delo, 

se prilagajal strankam, delal samoiniciativno, učinkovito, se odzival na spremembe v okolju, 

skrbel za razvoj kariere, sprejemal racionalne odločitve in se obnašal odgovorno na svojem 

delovnem mestu (Wellin, 2007, str. 20).  

 

V nasprotju z odnosi, ki temeljijo na gospodarski menjavi, socialne pogodbe ne potrebujejo 

točno določenih in zapisanih zahtev, ki bi pomenile večje zaupanje. To pomeni, da je ta  

pogodba implicitna in ni zapisana ali kakor koli drugače opredeljena, vendar zelo pomembna. 

Obveznosti, ki so sestavljene iz različnih odnosov, razpršijo splošna pričakovanja menjave. 

Socialna teorija izmenjave se osredotoča na razumevanje zaposlenih v primerih, ko njihova 

psihološka pogodba ni izpolnjena. Kršitve psihološke pogodbe nastanejo z dojemanjem razlik 

med obljubljenimi in dejansko uresničenimi obljubami, kar vpliva na slabšo motivacijo na 

delovnem mestu. Neenakosti med zaposlenimi predstavljajo poglaviten razlog za 

nezadovoljstvo zaposlenih. Tako dolgo, kot so zaposleni prepričani, da so ustrezno 

izpolnjevali obveznosti do organizacije, tako dolgo bodo v zameno pričakovali povratno 

obljubljen odziv. Organizacija lahko zagotovi tudi večje ugodnosti, kot jih obljubi, in sicer v 

obliki višje plače, večjih možnosti za napredovanje ali kakšne druge ugodnosti. V takih 

primer zaposleni občutijo pozitivno neravnovesje v skladu s socialnim sporazumom 

izmenjave in so pripravljeni povečevati svoj prispevek podjetju. V večini primerov 

preučevanja psihološke pogodbe je razvidno, da so zaposleni prejemali manj od 
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obljubljenega, saj organizacije iščejo lastne koristi z neizpolnjevanjem psihološke pogodbe. 

Kršitev psihološke pogodbe lahko pripelje do odtujitve obeh strani in v najslabšem primeru 

do prekinitve sodelovanja med delojemalcem in delodajalcem (Turnly, Bolino, Lester & 

Bloodgood, 2003, str. 190).  

 

Slika 3: Sestava psihološke pogodbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vir: D. E. Guest, The psychology of the employment relationship: An analysis based on the psychological 

contract, 2004, str. 550. 

 

Slika 3 prikazuje različne elemente za usklajeno psihološko pogodbo, ki je odvisna od 

različnih osebnih okoliščin in delovnih vrednot. Ta oblikuje vsebino izmenjave, ki je odvisna 

od oblike psihološke pogodbe in odgovarja na vprašanja, ki se ustvarjajo v medsebojnih 

odnosih. Ključ psihološke pogodbe je v upoštevanju sporazuma in zaupanju med udeleženci. 

Osrednji del modela je najpomembnejši in mu je potrebno posvečati največ pozornosti. V tem 

delu je potrebno odpravljati kršitve, ki nastajajo zaradi neizpolnjevanja medosebnih obljub. 

Zadnji del modela predstavlja vedenjske posledice  zaposlenih in delodajalcev in se odraža v 

obliki večjega zadovoljstva, večje motivacije in manjšega občutenega stresa. Razširjen model 

psihološke pogodbe zagotavlja širok okvir, v katerem bi bilo smiselno raziskovati 

zaposlitvene odnose moderne družbe (Guest, 2004, str. 551). 
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1.4.1 Pričakovanja zaposlenih 

 

Pričakovanja zaposlenih so odvisna od spremenljivk vplivanja na organizacijske procese in 

odločitve ter predstavljajo pravico do prejemanja. Prepričanja zaposlenih so odvisna od 

vedenja, ki pa so velikokrat pohlepne narave in se osredotočajo le na koristi. Zaupanje v 

organizacijo in pravičnost delodajalca do vseh zaposlenih predstavlja ključen element 

pričakovanj zaposlenih. Ko je odnos med vodjo in zaposlenimi slab in zaposlenim 

primanjkuje zaupanja, obstaja malo možnosti za učinkovito delo. Zaupanje igra centralno 

vlogo pogodbenega odnosa, saj zagotavlja predvidljivost, doslednost in jasnost (Gruman & 

Saks, 2011, str. 132). Slika 4 prikazuje vlogo zaposlenih v psihološki pogodbi, ki je v veliki 

meri osredotočena le na koristi. 

 

Slika 4: Vloga zaposlenih v psihološki pogodbi 

 

 
 

Vir: R.. Mihalič, Uporabimo psihološko pogodbo zaposlenih, 2007, str. 24. 
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dejavniki psihološke koristnosti pa so tisti, ki povečujejo negotovost ter izčrpavajo telesno in 

čustveno energijo zaposlenih (Gruman & Saks, 2011, str. 126). 

 

1.4.2 Pričakovanja delodajalcev 

 

Glede na posebnosti posamezne psihološke pogodbe mora manager optimalno razvijati 

zaposlene in izbrati prava orodja za vodenje v vsakem posameznem primeru. Pomemben je 

predvsem pravi pristop izobraževanja, vodenja in motiviranja zaposlenih. V vsakem primeru 

mora biti sprejeta ustrezna psihološka pogodba, ki vključuje vprašanja pravičnosti in 

zaupanja, ki predstavljata bistvo zaposlitvenega odnosa. Pričakovanja delodajalcev so 

začrtana v eksplicitnih in implicitnih politikah in so odvisna od ljudi, ki sprejemajo odločitve. 

Pričakovanja se s časom spreminjajo in predstavljajo del kulture podjetja. V organizacijah se 

oblikuje tacitno razumevanje pravic, dolžnosti, ki so posledica pričakovanj delodajalcev. 

Kljub vsemu prihaja do sprememb, ki so posledica novih tehnologij in običajev, ki sledijo 

skupnim vrednotam in postopkom, ki se vključujejo v nacionalne kulture. Problemi se 

pojavijo, ko postanejo pričakovanja delodajalcev nasprotna pričakovanjem zaposlenih. Ti 

problemi se običajno stopnjujejo zaradi čezmejnega povezovanja korporacij, ki spreminjajo 

vrednote, ki so značilne za nacionalne kulture (Segalla, 2001, str. 28).      

 

Organizacijska zaveza predstavlja odnos zaposlenega do organizacije in pomeni vsoto 

priznanj in odzivov na delo. Organizacijska zaveza koristi vsaki organizaciji, saj ne 

predvideva le vedenje posameznikov, temveč tudi uspešnost zaposlenih. Organizacijska 

zaveza je opredeljena kot psihološka in čustvena povezanost posameznika z organizacijo. 

Lojalnost zaposlenih pa predstavlja ključno normativno obveznost (Tsai, Yen, Huang & 

Huang, 2007, str. 161). Organizacijska zaveza je obsežna identiteta organizacijskih in 

individualnih vrednot, katerih rezultat je sodelovanje v organizaciji. To vodi v željo po 

doseganju organizacijskih ciljev in težnji zaposlenih, da ostanejo v organizaciji (Suss & 

Kleiner, 2010, str. 42).  

 

Organizacijska zaveza je večdimenzionalni koncept, ki je razdeljen na čustveno, usmerjevalno 

in nadaljevalno zavezo. Čustvena zaveza predstavlja čustveno vez zaposlenih do svojega 

podjetja kot tudi njihovo identifikacijo z njim. Zaveza temelji na pozitivnih čustvih veselja in 

ponosa. Centrali vpliv čustvene zaveze predstavljajo delovne izkušnje, ki so odvisne od 

specifičnih delovnih značajev. Nadaljevalna zaveza temelji na racionalnih izhodiščnih 

izračunih, kjer se zaposleni zavezuje, da ne bodo zapustili delovnega mesta, čeprav obstajajo 

alternativne možnosti zaposlovanja. Odločilni dejavniki nadaljevalne zaveze so v 

alternativnih možnostih zaposlovanja in naložbah, ki se izvajajo v času zaposlitve. 

Usmerjevalna zaveza podpira posameznikova prepričanja, ki nasprotujejo odhodom iz 

podjetja. To je odvisno od vrednot in občutkov dolžnosti zaposlenih do določene osebe ali 

institucije (Suss & Kleiner, 2010, str. 42).  
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2 SODOBNI PRISTOPI MOTIVIRANJA ZAPOSLENIH 

 

Prihodnost vodenja postavlja probleme obvladovanja informacij, znanja in oblikovanja 

intelektualnega kapitala v ospredje. Management, ki se poslužujejo tradicionalnih tehnik 

motiviranja, izgubljajo na prilagodljivosti, odprtosti in povezljivosti, kar je v nasprotju s 

pridobivanjem konkurenčnih prednosti. V tem delu bom opisal sodobne pristope motiviranja, 

ki povečujejo zmožnosti članov organizacije in posledično tudi timov. 

 

2.1 Prenos odgovornosti oz. opolnomočenje 

 

Sodoben pristop k motivaciji govori o omogočanju oziroma deljenju moči in avtoritete 

posamezniku. Opolnomočenje spada v motivacijski konstrukt, ki je označen z notranjimi 

nalogami in vpliva na notranjo motivacijo, kar pomeni, da povečuje občutek lastne 

učinkovitosti. Ta konstrukt vključuje sestavine vplivanja, pomembnosti, sposobnosti in 

samodoločenosti. Elementi opolnomočenja kot managerskega pristopa povečujejo 

konkurenčnost, inovativnost in odgovornost do strank. Empirične raziskave so potrdile, da 

deljenje moči, informacij, virov in nagrad z zaposlenimi pozitivno učinkuje na produktivnost 

v organizaciji. V primerjavi s hierarhičnimi in mehanskimi pristopi managementa ponuja 

številne prednosti za boljše delovanje in omogoča hitrejše odzivanje na potrebe strank 

(Fernandez & Moldogaziev, 2011, str. 26). Psihološko opolnomočenje je opredeljeno kot niz 

motivacijskih prilagoditev na delovno okolje in posameznikovih usmeritev na delovno vlogo. 

Nanaša se na vrednostne naloge in cilje, ki so plod lastnih idej in standardov (Wang & Lee, 

2009, str. 273). 

 

Če želijo, da zaposleni delajo z vnemo, jih morajo managerji ustrezno motivirati in jim 

dopuščati svobodo pri sprejemanju odločitev. Namesto da zaposlenim ukazujejo, jim je bolje 

določiti naloge, ki jih bodo razčlenili na posamezne dele in jih sami s svojim prizadevanjem 

in znanjem rešili (Dell, 1995, str. 27−28). Zaposlenim je pomembno ponuditi priložnost, da 

sami opravljajo svoje naloge, zaradi česar bodo pripravljeni nositi breme svojih delovnih 

rezultatov. Vodje morajo delo organizirati tako, da so zaposleni pri svojem delu samostojni, 

hkrati pa morajo imeti dovolj nadzora, da vidijo, kakšen je napredek (Nelson, 1997, str. 

132−139). Ko vodja nalogo prepusti zaposlenemu, je priporočljivo, da ga pusti pri miru, saj 

vsako pregledovanje in kontroliranje nanj vpliva negativno. Problem je v tem, da zaposleni 

začnejo dvomiti v svoje sposobnosti in delovna vnema za delo se zmanjša. Najbolje je 

podrejene pusti pri miru, saj bodo sami prišli po pomoč, ko jo bodo potrebovali (Dell, 1995, 

str. 33). 

 

Ne glede na to, koliko so zaposleni motivirani in sposobni, morajo videti, da se njihovo 

prizadevanje ceni. Prevzem odgovornosti za zaposlenega predstavlja izziv in v njem spodbuja 

občutek, da dela nekaj koristnega. Zaradi povečanja samozavesti se povečuje storilnost 

zaposlenih, to pa v povezavi z ugodnim delovnim vzdušjem poveča ozračje ustvarjalnosti. 
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Kate Keenan (1996, str. 29−33) meni, da prekomerno nalaganje odgovornosti lahko spremeni 

raven posameznikove zmogljivosti in povzroči, da nekateri nenadoma niso več tako sposobni, 

kot so bili prej. Obstajajo številni načini, kako managerji opolnomočijo zaposlene (Littrel, 

2006, str. 91): (1) poudarjanje samozavesti zaposlenega; (2) visoka pričakovanja do njihovega 

dela; (3) možnost sodelovanja v odločitvenem procesu; (4) dajanje avtonomije pri izvrševanju 

njihovega dela; (5) določanje navdušujočih ciljev za zaposlene; (6) omejevanje prisilne moči. 

Zelo pomembne so povezave med opolnomočenjem in delovnim zadovoljstvom, kar vpliva na 

zdravje zaposlenih. Na drugi strani pa obstaja tudi povezava z delovnim vedenjem, kar se 

odraža predvsem na ravni tima in je običajno predvidljivo (Ackfeldt & Coote, 2005, str. 154). 

 

Slika 5: Kontinuum opolnomočenja 

 

 

 

Vir: V.  Dimovski, S. Penger, M. Škerlavaj & J. Žnidaršič, Učeča se organizacija: Ustvarite podjetje znanja, 

2005b, str. 245. 
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5 prikazuje kontinuum opolnomočenja. V primeru popolne opolnomočenosti imajo zaposleni 

pristojnosti za odločanje in sami nadzirajo svoje delo. Sami lahko vplivajo na organizacijske 

cilje, strukture in sistem nagrajevanja. V zadnjih letih se pristop opolnomočenja zaposlenih 

nadgrajuje, kar pomeni, da se bodo organizacije pomaknile v višje predele kontinuuma 

opolnomočenja (Dimovski, Penger, Škerlavaj & Žnidaršič, 2005b, str. 245). 

 

2.1.1 Prenašanje moči na zaposlenega 

 

Managerji morajo ugotoviti, katerim od zaposlenih ponuditi tako delo in katerim ne. 

Velikokrat se zgodi, da zaposleni niso sposobni prevzeti večje odgovornosti in pridejo v 

položaj, ko nove zahteve v njih povzročijo frustracije in stres. S prenosom odgovornosti na 

zaposlenega se poveča tudi njegova bojazen pred neuspehom. To se dogaja predvsem v 

primerih, ko se pojavijo težave in zaposleni sami niso sposobni najti rešitve. Celoten odnos 

med nadrejenimi in podrejenimi temelji na zaupanju. Če nadrejeni svojim zaposlenim ne 

zaupa, jim ne bo pustil prostih rok pri sprejemanju odločitev. Pri opolnomočenju se 

zaposlenim daje moč, da sodelujejo in prevzemajo del odgovornosti za dogajanje v projektu. 

To pomeni, da mora nadrejeni zaposlene jemati resno in jih obravnavati kot odrasle ljudi. 

Vodje morajo ustvariti bodrilno ozračje, kjer ljudje občutijo osebni izziv in se počutijo varno. 

Prav varnost je tisti element, ki ljudi motivira in omogoči, da so pripravljeni čez čas prevzeti 

še več odgovornosti. Prevzem odgovornosti ne pomeni nujno, da mora zaposleni odločitve 

sprejemati sam, temveč je to odnos med posameznikom in socialnim okoljem (Stauber, 2007, 

41−42). Slika 6 opisuje lastnosti, ki so potrebne, da se prenese moč na zaposlenega.  

 

Slika 6: Lastnosti, ki prenašajo moč na zaposlenega. 

            

 

             

Vir: R. L. Littrel, Influences of employee preferences for empowerment practices by the »ideal manager«in 

China, 2006, str. 91. 

         Prenos moči na zaposlene 

         Puščanje svobode zaposlenim (na delu) 

         Pustiti zaposlenim, da po svoji presoji rešujejo probleme     

         Spodbujanje članov skupine 

         Pustiti zaposlene, da opravljajo delo po svoji presoji 

         Dodelite jim delo in jih pustite, da sami opravijo naloge 

         Z veliko vnemo spodbujaj skupino 

         Zaupaj zaposlenim, da vadijo in sprejmejo odločitve 

         Dovoli skupini, da določi lasten tempo 

         Zaposlenim zagotovi informacije in sredstva za delo 

         Prosi jih za vložek pri odločitvah, ki so odvisne od njihovega dela 

         Zagotovi dobro komunikacijo 



 18 

Pomemben je Ackfeldtov in Cootejev (2005, str. 154) argument, da se zaradi večje moči 

zaposleni na svojem delovnem mestu počutijo bolje. Vseh ljudi v organizaciji se ne sme 

obravnavati enako, zato mora manager vsakega posameznika poznati in se z njim pogovarjati. 

Nekateri zaposleni so privrženci timskega dela, medtem ko drugi v timih neradi sodelujejo, 

saj mislijo, da so sami dovolj sposobni in da sami naloge rešujejo dobro. To tezo bom 

nazorneje pojasnil na primeru samoiniciativnih ljudi.  

 

2.1.2 Samoiniciativnost 

 

Samoiniciativni ljudje svoje delo radi opravljajo sami, spremljajo premišljene odločitve in  

odkrivajo nove priložnosti, ki se pojavljajo v podjetju. Raziskave so pokazale, da so predlogi, 

ki jih predstavijo samoiniciativni ljudje, običajno dobri in za podjetje ogromna konkurenčna 

prednost. Ljudje so bolj motivirani (notranje delovne vrednote), ko čutijo, da v svoji službi 

lahko uporabljajo različne možnosti za opravljanje nalog. Pri svojem delu radi uporabljajo 

veščine in znanja z namenom, da bi se naučili novih spretnosti in se notranje izpopolnjevali 

(Frohman, 1997, str. 43−47). Notranje delovne vrednote povezujemo z višjo ravnjo potreb po 

Maslowu in višjimi cilji po Herzbergu, ki jih imenujemo motivatorji.  

 

Samoiniciativni delavci niso podjetniški v tradicionalnem smislu, zato običajno ne razmišljajo 

o odhodu iz podjetja in ustanovitvi lastnega podjetja. Za take ljudi je značilno, da so 

prilagodljivi, razmišljajo logično in so privrženci svojih pristopov in razmišljanja. Ne 

obremenjujejo se z močjo in viri v podjetju, temveč svojo pozornost posvečajo reševanju 

problemov in doseganju rezultatov. To so ljudje, ki jih je enostavno prepoznati, saj je njihovo 

obnašanje energično, aktivno in osredotočeno na rezultat. So lojalni podjetju, avtoritativni in 

sprejemajo odločitve, ki niso povezane z osebnimi ambicijami v podjetju. Nimajo pretirane 

želje po napredovanju, saj so radi samostojni in bi v primeru napredovanja morali voditi 

druge ljudi, ki bi delali za njih. Želijo se naučiti čim več novega in  pridobivati izkušnje, na 

podlagi katerih bi reševali nove, še zahtevnejše naloge. Njihova rast in znanje pa se lahko 

povečujeta le, če so jim dane dovolj zapletene in izzivne naloge. Na ta način so motivirani, da 

preko svojega znanja uspešno ukrepajo in sodelujejo pri izpolnitvi organizacijskih ciljev. 

Njihova največja skrb je, da na delu ne bodo uspešni oziroma da se bodo soočali z neuspehi. 

Ko zaznajo problem, ki ni bil uspešno rešen, postanejo zaskrbljeni, saj ga razumejo kot 

izgubljeno priložnost, ki se ne bo vrnila. Take ljudi je najbolje nagrajevati po učinku, 

sposobnostih in po prizadevanjih (Frohman, 1997, str. 43−47). 
 

Samoiniciativneži neradi delajo v ekipah, čeprav so občutljivi na potrebe, cilje in 

pričakovanja drugih. Ne glede na to, da so občutljivi do drugih, ne odstopajo od svojih 

načrtov, če vedo, da so naloge, ki jih želijo rešiti, potrebne in opravičljive. Pri reševanju vseh 

nalog občutijo pritisk nujnosti, kjer pomanjkanje virov, gradiv, informacij in podpore ne 

predstavljajo ovir za njihovo soočanje. Samoiniciativni ljudje radi vidijo, da je delo 

opravljeno na osnovi njihovih lastnih prizadevanj, in običajno ne čakajo ukazov nadrejenih, 
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temveč sprotno rešijo vsak problem, ki se pojavi. Radi iščejo nove poti in se izogibajo 

birokraciji, ker menijo, da birokratsko zadrževanje povzroča zamude. Opisujejo se kot 

neodvisne in ustrezno usposobljene ljudi, ki so sami izbrali, da bodo delali znotraj nekega 

sistema. Občutek odgovornosti za organizacijski uspeh jih spodbuja k akcijam, ki ohranjajo in 

pomagajo reševati podjetniške cilje. Pričakovanja so usmerjena v uspeh in prepričani so, da 

bodo dosegli nekaj pomembnega za podjetje (Frohman, 1997, str. 43−47). Slika 7 prikazuje 

povezavo med osebnimi vrednotami, zadovoljstvom in motivacijo. 

 

Slika 7: Zadovoljstvo in osebne vrednote kot prednost k prispevku motivacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: S. Oreg, Exploring motivations for contributing to open source initiatives: The roles of contribution context 

and personal values, 2007,  str. 2. 

 

2.2 Obogatitev dela 

 

Cilj obogatitve dela je izpopolnjevanje delovnega zadovoljstva in učinka, ki povečuje osebni 

razvoj in rast zaposlenih. Z obogatitvijo dela se povečuje delovni rezultat (motivacija, učinek, 

zadovoljstvo). Za obogatitev dela so potrebne naslednje lastnosti (Krstić, 2004, str. 44−45):  

(1) učenje oziroma pridobivanje novega znanja z delom samim ali z dodatnim 

izobraževanjem; (2) neposredne povratne informacije; (3) načrtovanje dela in urnika − 

možnost načrtovanja svojega dela pomeni obogatitev dela, saj da posamezniku pooblastilo, da 

se lahko odloči, kdaj se bo lotil katerih nalog in si določil delovni čas, ki je fleksibilen; (4) 

odnosi s strankami − tako notranji in zunanji. Nudijo večje zadovoljstvo, kot če bi delali samo 

z managerjem; (5) nadzor nad viri − nadzor nad ljudmi, denarjem in materialom; (6) posebne 

izkušnje − to so lastnosti, ki posameznika razlikujejo od drugih; (7) komunikacija − možnost 

komuniciranja z ljudmi, ki uporabljajo njihov izdelek ali storitev; (8) osebna odgovornost in 

odgovarjanje za svoje rezultate. Vse te lastnosti povečajo kvaliteto dela.  

 

Na začetku je bil namen obogatitve dela v poenostavljanju dela. Obogatitev dela nastaja s 

kombiniranjem dveh ali več poenostavljenih nalog. Zaposleni morajo imeti prosto izbiro pri 
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uporabi nalog in njeni obdelavi, ki zagotavljajo boljše povratne informacije. Cilj obogatitve 

dela je v izboljšanju zadovoljstva in učinkovitosti zaposlenih s povečanjem obsega dela in 

možnostmi za osebni razvoj in priznanja (glej Sliko 8). Obogatitev dela povečuje avtonomijo 

zaposlenih in strokovnost ter omogoča boljše prepoznavanje nalog. Negativno plat obogatitve 

dela predstavljajo duševne obremenitve, ki nastajajo zaradi sprememb dala, stresa in 

posledično odsotnosti z delovnega mesta (Cook & Salvendy, 1999, str. 18).   

 

Slika 8: Obogatitev dela 

 

 
 

Vir: J. A. Dubrin, Fundamentals of Organizational Behavior, 2002, str. 111. 

 

2.2.1 Povratne informacije 

 

Naslednji pristop govori o pomembnosti dajanja povratnih informacij zaposlenim, saj 

zaposleni brez informacij ne vedo, kaj se z organizacijo dogaja, kakšen je napredek in ali je v 

skladu s cilji in strategijo podjetja. S tem, ko nadrejeni zaposlenih ne informirajo, vplivajo na 

občutek nepomembnosti, zato so informacije primorani iskati med sodelavci. Izgublja se 

dragocen čas, ki je namenjen delu, in učinkovitost delavcev se zmanjša. Ko se govori o 

obveščanju, se morajo zaposleni zavedati, da to ne pomeni, da jim je potrebno zaupati načrte 

zaupne narave. Vodje jim morajo zagotoviti le informacije, ki jih imajo sami na voljo. 

Najboljši način je, da se nadrejeni z zaposlenimi pogovorijo osebno, saj dvosmerna 

komunikacija izboljšuje razumevanje.  

 

Namen komunikacije je v izmenjevanju misli in informacij ter v sporazumevanju. Pomembna 

je predvsem vloga vodje, ki mora informacije prenesti na svoje zaposlene. Prav komuniciranje 

pa je tisto sredstvo, ki omogoča izmenjavo informacij in njihovo razumevanje. Problem 

internih komunikacij je v nespretnem ravnanju vodij, ki ne znajo prisluhniti svojim 

sodelavcem, kar pomeni izgubo številnih priložnosti. Poleg komunikacije med vodjo in 

zaposlenimi je pomembna tudi komunikacija med zaposlenimi samimi, saj vpliva na njihove 

medsebojne odnose. Pri prenosu sporočila se moramo prepričati, ali je prejemnik sporočilo 
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sprejel in razumel (Gruban, 2002, str. 80−82). Povratne informacije morajo biti opisne in 

usmerjene na problem, ne pa ocenjevalne in usmerjene na osebo. Posredovana informacija 

mora biti prilagojena vsakemu posamezniku, kar pomeni, da ne vsebuje enostranskih 

pogledov. Pomembno je, da so sporočila poslana oziroma posredovana pravočasno in iskreno. 

Povratna informacija mora biti podrobno opredeljena, da jo zaposleni čim bolje razumejo. Če 

se uporabljajo le splošni komentarji, potem priložnosti za izboljšave niso dovolj vidne 

(Kavčič, 2004, str. 19).   

 

Managerji morajo pri obveščanju zaposlenih upoštevati naslednje (Čadež, 2008): (1) 

obveščeni morajo biti o sprotnem dogajanju; (2) zaposlene morajo čim prej obvestiti o 

novostih; (3) zaposlenim podrobno razložijo, kaj neko sporočilo pomeni (Keenan, 1996, str. 

63). Podjetja so velikokrat izpostavljena kriznim situacijam, zato morajo negativne 

informacije posredovati zaposlenim. Pomembno je, da se pri takih informacijah delavce na to 

pripravi, saj vsak zaposleni drugače reagira na spremembe. Če zaposleni dobijo občutek, da 

jim vodstvo nekaj prikriva, si bodo zamišljali negativne scenarije, zato je v kriznih trenutkih 

zaposlene smiselno seznaniti z resničnimi informacijami in včasih priznati tudi zmoto. 

Zaposleni ne zamerijo zmote, temveč neiskrenost. Če zaposlenim posredujemo napačne 

podatke o podjetju, to negativno vpliva na odnose znotraj podjetja.  

 

2.2.2 Načrtovanje dela in urnika 

 

Učinkovita organizacija lastnega dela temelji na sposobnosti posameznika, da organizira 

lastno delo. Načrtovanje lastnega dela in urnika je pomembno predvsem pri delu, kjer 

postopki dela niso vnaprej planirani oziroma programirani. Posamezniki določajo, kdaj bodo 

pričeli z delom, kaj bodo delali in kako bodo določeno opravilo opravili. Vse skupaj zahteva 

ciljno usmerjenost in učinkovito organizacijo lastnega dela. Načrtovanje je pomembno 

predvsem pri kompleksnih delovnih nalogah, kjer je zahtevano vključevanje samega 

izvajalca. Različne in številne delovne naloge zavirajo vključevanje drugih udeležencev, saj 

sami niso sposobni prepoznati in reševati nalog. Glavni izziv izvajalcev nalog je v čim boljši 

izkoriščenosti časa, ki ga ima na razpolago, saj so zahteve po učinkovitosti vedno večje. Vse 

skupaj se kaže v podaljševanju delovnega časa in delu pod nenehnimi časovnimi pritiski 

(Zupan & Kaše, 2003, str. 51).      

 

2.2.3 Odgovarjanje za lastne rezultate 

 

Pravočasno spremljanje in poglobljeno ocenjevanje zaposlenih razvija odgovornost vsakega 

posameznika in pomaga pri oblikovanju politik in programov v podjetju. Redno merjenje 

programskih dejavnosti in rezultatov odpira nova izhodišča ter povečuje koristnost samega 

dela. Spremljanje dejavnosti in merjenje izvedbe zahteva uvedbo sistemov nadzora, ki se 

lahko testirajo in običajno oblikujejo za daljše časovno obdobje. Sistemi merjenja 



 22 

zagotavljajo ključno vlogo pri zagotavljanju rednih povratnih informacij v delu izvajanja 

same strategije. Vrednotenje sistemov za merjenje se osredotoča na tehnično kakovost 

merilnega sistema in na informacije, ki se uporabljajo za dosego ciljev in zagotavljajo 

odgovornost do ključnih deležnikov. Rezultati so pokazatelji napredka v načrtovanju, ki se 

merijo z numeričnimi ukrepi uspešnosti, ocenami medosebnega pregleda uspešnosti ali s 

kombinacijo kvantitativnih in kvalitativnih ukrepov uspešnosti. Zaposleni, ki odgovarjajo za 

lastne rezultate, potrebujejo usposabljanja v strateškem načrtovanju in procesih vrednotenja 

ter pri uporabi merjenja uspešnosti (Wholey, 2001, str. 343).    

 

2.3 Proaktivna motivacija 

 

Bistvo proaktivnosti je v tem, da napoveduje in preprečuje težave, ki se pojavljajo na poti 

doseganja ciljev. Potrebno je zagrabiti vsako ponujeno priložnost, ki ponuja koristi, in se 

prepustiti toku dogajanja. Vključuje prizadevanja za spremembe v poslovnem in osebnem 

okolju z namenom doseganja boljše prihodnosti. Proaktivnost se lahko opredeli kot ciljno 

usmerjen proces, ki določa proaktivne cilje, hkrati pa si prizadeva uresničiti te cilje na 

proaktiven način. Razlogi za motivacijo se morajo iskati v notranjem delovanju, integraciji in 

opredelitvi motiviranosti posameznikov. Aktivacija pozitivnih čustev vpliva na proaktivno 

postavljene cilje in posledično na motivacijsko delovanje. Proaktivnost vključuje osebnostne 

razlike, različne sloge vodenja, delovno planiranje in medosebno klimo, ki vplivajo na 

motivacijsko stanje in potrdijo oziroma zavrnejo ciljni proces (Parker, Bindl & Strauss, 2010, 

str. 827). Osebnost, odprtost in vestnost napovedujejo motivacijo za učenje in delo. Novi 

trendi kažejo na to, da je uspeh posameznika odvisen tudi od prevzemanja odgovornosti za 

lasten razvoj in kariero. Organizacije prevzemajo vedno manjšo vlogo za razvoj zaposlenih, 

vendar morajo zagotoviti zmožnosti za razvoj osebne kariere. Zaposleni, ki so visoko 

motivirani za delo in učenje, lažje napredujejo v organizaciji in svoji karieri. S tem se 

povečujejo ugodnosti posameznih organizacij, ki se lažje odzivajo na spremembe okolja. To 

je posledica predvsem prilagodljive delovne sile in splošnega povečevanja organizacijskega 

učenja (Major, Turner & Fletcher, 2006, str. 927). 

 

Proaktivno vedenje pospešuje in spodbuja pasivno vedenje z vključevanjem v nove delovne 

razmere. Prav zaradi tega se proaktivno rešuje probleme, izvaja ideje in oblikuje omrežja, ki 

odpravljajo pomanjkljivosti pasivnega vedenja. Posamezniki dobijo novo vlogo in ponovno 

opredelijo delovne naloge in cilje, ki so skladni s cilji ostalih udeležencev v organizaciji. 

Proaktivno vedenje ne moremo enačiti s prilagajanjem zmogljivosti, kjer posamezniki 

spremenijo svoje vedenje, da bi izpolnili zahteve novih situacij. Prilagajanje zahteva 

prilagajanje na spremembo, proaktivno vedenje pa vključuje začetek oziroma uvod v 

spremembo (Parker & Collins, 2010, str. 643). Zelo pomemben koncept marljivega dela je 

osebna iniciativa in je definirana kot ureditev vedenja, ki deluje v skladu s poslanstvom 

organizacije, dolgoročno osredotočenostjo, ciljno usmerjenostjo, vztrajnostjo pri soočanju z 

ovirami in proaktivnostjo (Parker, Bindl & Strauss, 2010, str. 829). Bateman in Grant (1993, 
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str. 105) proaktivno osebo definirata kot osebo z relativno stabilno vedenjsko težnjo, ki si 

prizadeva za spremembe. Take osebnosti se povezuje z rezultati na številnih področjih, kot sta 

delovna zmogljivost in karizmatično vodenje. Slika 9 prikazuje proaktiven motivacijski 

proces, ki preko osebnih in življenjskih vrednot vpliva na proaktivno motivacijsko stanje in 

proaktivno motivacijsko skupino ter posledično na drugačno prihodnost.     

 

Slika 9: Proaktiven motivacijski proces 

 

 
 

Vir: S. K. Parker et al, Making things happen: A model of proactive motivation, 2010, str. 830. 
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implementacijo svojih idej. Planiranje in predvidevanje dogodkov pa vpliva na 

preoblikovanje vizije, ki spreminja izvajanje (Grant & Ashford, 2008, str. 9). Vsak 

posameznik se mora zavedati svojih lastnosti in svojega vpliva na organizacijo. Prav zaradi 

tega mora vzpostaviti vezi z nadrejenimi in ugotoviti svoje karierne priložnosti. Skupaj 

morajo poiskati nove projekte, kjer nadgrajujejo in razvijajo svoje spretnosti. Za napredek 

morajo izpopolniti strateško razmišljanje, kjer se učijo neposredno od konkurentov. Zaželeno 

je povezovanje z novimi poslovnimi partnerji, zato je potrebno spremeniti strateški fokus 

izčrpavanja novih trgov (Parker, Bindl & Strauss, 2010, str. 832). 

 

2.4 Pozitivno organizacijsko vedenje 

 

Luthans pravi, da se pozitivno organizacijsko vedenje (v nadaljevanju POB) osredotoča na 

pozitivne občutke, zaupanje, upanje, optimizem, veselje in čustveno inteligenco. POB 

opredeli kot preučevanje in uporabo pozitivno usmerjenih človeških virov in sposobnosti, ki 

temeljijo na psihologiji. Te psihološke zmožnosti so merljive in omogočajo izboljšave na 

delovnem mestu (Yammarino, Dioone, Schriesheim & Dansere, 2008, str. 693). POB deluje v 

nasprotju z Mcgregorjevo teorijo X, ki pravi, da so ljudje v osnovi leni, nesposobni in preveč 

odvisni od nadrejenih. POB je bližje Mcgregorjevi teoriji Y, ki zagovarja pozitivno 

vrednotenje zmogljivosti, ki se kažejo v človeški rasti in notranji motivaciji. Gonilna sila POB 

je določena s pozitivnim psihološkim gibanjem, ki prenaša pozornost na pozitivne lastnosti 

ljudi. Vodstvo v organizacijah poudarja človeške prednosti in se izogiba človeških negativnih 

lastnosti. Za izboljševanje osebnostnih in motivacijskih dejavnikov je v okviru POB želena 

nadgradnja, ki poteka z usposabljanjem in razvojem. Pozitivno organizacijsko vedenje vpliva 

na organizacijsko uspešnost posameznika in skupine ter temelji na individualnih razlikah, kjer 

organizacije skrbijo za dobro opravljeno delo. Zaposleni so pozitivno vrednoteni, ko se vedejo 

skladno s svojimi dolžnostmi in so pozitivno ocenjeni v sistemu nadzora organizacijskega 

vedenja (Gardner & Schermerhorn, 2004, str. 271). 

 

Pristop POB temelji na Fredricksonovi teoriji pozitivnih čustev, ki vključuje veselje, interes in 

zadovoljstvo ter zmožnosti za deljenje sposobnosti. Te širijo posameznikove zmožnosti z 

mislimi, ki jim pridejo na pamet. Pozitivna čustva vplivajo na razvoj osebnostnih lastnosti, ki 

so odvisne od fizičnih, psihičnih, intelektualnih in socialnih značilnosti. Razvoj le-teh pa 

predstavlja osrednji pomen za uspeh, duševno in psihično rast. Fredrickson meni, da 

zadovoljni posamezniki širijo svoje misli in znanje z ustvarjanjem novih želja. Ti pozitivni 

občutki spodbujajo razmere, ki vplivajo na razvoj osebnostnih lastnosti. Pozitivna čustva, kot 

sta veselje in sreča, prinašata veliko zadovoljstvo na delovnem mestu. Posamezniki so bolj 

odprti, kreativni, socialno povezani in zdravi (Wright, 2003, str. 440).   

 

POB je konceptualno najbolj kritičen pri razločevanju pozitivne psihologije in ostalih 

pozitivno usmerjenih konceptov organizacijskih vedenj. Težko je ugotoviti razlike med 

organizacijskim vedenjem in pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi samovrednotenja, 
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samospoštovanja, lastne učinkovitosti, kontrole in čustvene stabilnosti (Luthans, 2002, str. 

698). Rezultati POB povečujejo zmogljivosti, zadovoljstvo pri delu, srečo pri delu in 

organizacijsko zavezo. Splošne ugotovitve podpirajo pozitivne psihološke vire, ki na rezultate 

delujejo raznolično in unikatno. POB je izjemno zanimivo področje za prihodnje raziskave, 

saj obstaja poleg upanja, optimizma in prožnosti še število potencialnih pozitivnih psiholoških 

kapacitet. Boljše razumevanje unikatnih prispevkov POB se lahko nadgradi z raziskovanjem 

pozitivnih psiholoških zmožnosti, kot sta modrost in pogum (Luthans, 2007, str. 795). 

 

2.5 Vseživljenjsko izobraževanje 

 

Vseživljenjsko izobraževanje je raznovrstno, prostovoljno in motivirano delovanje, ki je 

posledica osebnih ali strokovnih razlogov. Krepi socialno vključenost in osebni razvoj ter 

zagotavlja večjo konkurenčnost in zaposljivost. Izraz izobraževanja ni omejen na šolsko 

učenje, temveč poteka skozi vse življenje in je odvisno od posameznih situacij. Stalne 

tehnološke in znanstvene inovacije so imele v zadnjih petdesetih letih velik vpliv na 

spremembe učnih potreb in slogov. Prav zaradi tega učenja ni mogoče omejevati na učenje v 

šoli in na delovnem mestu. Pri vseživljenjskem izobraževanju se planira celotno učenje, ki 

mora biti aktivno usmerjeno (Coskun & Demirel, 2010, str. 2343). Pri vseživljenjskem učenju 

zaposleni razvijajo nove veščine in se prilagajajo na spreminjajoče zahteve delovnega mesta. 

To pomeni, da se morajo zaposleni neprestano učiti, tako znotraj, kot tudi zunaj organizacije. 

Zunaj organizacije imajo dostop do univerz in interneta, ki predstavljata pomembno obliko 

izobraževanja. Znotraj organizacije je za razvoj posameznika pomembno predvsem tacitno 

znanje, ki omogoča doseganje in ohranitev položaja na delovnem mestu (Packer & Sharrar, 

2003, str. 334).  

  

Proces vseživljenjskega učenja se prične z rojstvom in konča s smrtjo, kar pomeni, da se ne 

omejuje na določena časovna obdobja ali določene organizacije. To je stalen proces, kjer 

posamezniki razvijajo znanja in spretnosti. Glavni cilj je okrepiti in izboljšati kakovost 

življenja z dvigovanjem lastnega potenciala na čim višjo raven. Za doseganje čim boljših 

rezultatov se mora posameznik osredotočati na krepitev formalnega oziroma pokroviteljskega 

in neformalnega učenja. Ključni pojem pri uresničevanju vseživljenjskega izobraževanja je 

informacijska pismenost. Posamezniki, ki se učijo vse svoje življenje, lažje dostopajo do 

informacij, ki so potrebne za odločanje in reševanje problemskih situacij. Za razvoj 

posameznika je potrebno ustvariti družbeno okolje, kjer imajo vsi možnosti za oseben in 

družben napredek. Vseživljenjsko učenje je odvisno od uporabljenih metod problemskega 

učenja, zavestnega učenja in medsebojnega učenja (Demirel, 2010, str. 1714). Packer in 

Sharrar (2003, str. 334) ugotavljata povezave med spreminjajočo naravo dela, strateškim 

pomenom učenja in prilagajanjem vseživljenjskega učenja. V zadnjih letih prevladuje trend 

vseživljenjskega učenja, ki se povezuje s tematiko družbene odgovornosti.  
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Učenje je individualni proces ali skupek procesov. Manjši kot je vpliv učenja posameznika na 

družbene skupine, lažje je zagotoviti družbeno ravnotežje in kohezijo. Vendar pa je delovanje 

posameznika brez sprememb nevarno in zavira možnosti za učenje. Ko imajo posamezniki 

svobodno izbiro pri razvoju lastnega potenciala, se radi vključujejo v procese učenja. Ko pa je 

učenje potencial za spremembe, postavlja dvome za družbene skupine, ki si želijo ohranjati 

status quo. Pri preučevanju učenja posameznika je ključna osredotočenost na aktivnosti 

učenca (Kang, 2007, str. 210). 

 

2.6 Motiviranje na podlagi ciljev 

 

Teorije postavljanja ciljev so ene najbolj znanstveno uveljavljenih in uporabljenih teorij v 

organizacijski znanosti. Ko imajo posamezniki pred seboj čiste, specifične in sprejemljive 

cilje, postanejo za delo bolj motivirani. Raziskave so pokazale, da se tudi pri timskem delu 

naloge z jasnimi cilji opravljajo lažje in usmerjajo člane tima k pozornosti in akciji (Hogel &  

Parboteeah, 2003, str. 6). Postavljanje ciljev je nov pristop motiviranja zaposlenih, ki močno 

vpliva na človeka na vseh področjih življenja. Pri ljudeh, katerih življenje je ciljno 

orientirano, so uspehi pogostejši. Postavljanje ciljev lahko opišemo kot akcijo za dosego 

želenih rezultatov (Eniola & Adebiyi, 2007, str. 250). Pri motiviranju na podlagi ciljev je 

pomembna predvsem usmerjenost v notranje rezultate, ki jim dajejo zaposleni prednost pred 

lastnimi potrebami. Pri zavestnem načrtovanju ciljev se nikoli ne sme izključiti možnosti 

neuspeha. Če o neuspehu razmišljamo vnaprej, ne bo tako negativno vplival na naše 

razpoloženje kot v primeru, da do njega pride. Če si postavimo primerne cilje, imamo večjo 

možnost za uspeh, ne glede na to, ali te cilje uresničimo ali ne. Cilji se običajno postavljajo na 

podlagi rezultatov poslovanja v preteklosti oziroma na podlagi primerjave s konkurenti. 

Radovan (2003, str. 686) meni, da pri izbiri cilja ni pomembna samo njegova privlačnost in 

socialna sprejemljivost, ampak predvsem dosegljivost cilja.  

 

Pri postavljanju ciljev podjetja usmerjajo pozornost celotni skupini, saj so zaradi večje 

predanosti učinki opravljenih nalog večji. Prav motiviranje timov pripelje do ugodnih pogojev 

za inovacije, saj se kombinirajo spretnosti in znanje. Pri kreiranju proizvodov in storitev mora 

tim delovati usklajeno in disciplinirano. Vsakemu posamezniku je potrebno naložiti naloge, 

kar vodi do visoke učinkovitosti tima. Bistvo dobrih rezultatov v timu je odvisno od 

kvalitetnega sodelovanja v procesu. Ključne spremenljivke, ki vplivajo na timsko delo, so 

(Hogel & Parboteeah, 2003, str. 4−7): (1) dajanje ustreznih informacij; (2) koordiniranje 

delovnih nalog; (3) uporaba strokovnega znanja vseh udeležencev; (4) medsebojna podpora; 

(5) vlaganje napora v naloge; (6) promoviranje timskega duha. Predvideva se, da je v timih, 

kjer je stopnja sodelovanja na visoki ravni, možnost reševanja zapletenih in nepredvidljivih 

situacij večja. Z ustrezno motivacijo in kvalitetnim timskim delom je torej enostavneje 

določiti problem in ga kasneje ustrezno rešiti. 
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Posamezniki, ki si postavijo svoje cilje, dosegajo višjo raven dobička kot tisti, ki si ciljev ne 

zastavijo. Številni posamezniki imajo sposobnost, da si že v sedanjosti postavijo želene 

prihodnje cilje (Siegmund, 2002, str. 28). Bolj ko so cilji podrobno opredeljeni, večja je 

verjetnost, da bo naloga dobro opravljena. Prav specifični cilji so pomembni za sodelovanje v 

skupini, saj spodbujajo odzivnost posameznika in posledično povečajo organizacijsko 

produktivnost. Pomembna je povezava med težavnostjo in količino vloženega truda, ki je 

potreben za dosego cilja. Običajno se naloge večje težavnosti rešujejo z večjim 

prizadevanjem, vendar pa v nekaterih primerih oslabijo delavčevo samozavest in njegova 

motivacija se močno zmanjša. Ugotovili so tudi povezanost med organizacijskimi cilji in 

povratnim odzivom. Cilji običajno vplivajo na motivacijo, medtem ko povratna informacija 

potrdi oziroma ovrže izsledke delovne naloge. Slika 10 prikazuje značilnosti ciljev, ki vodijo 

v izvršitev dela.  

 

Slika 10: Cilji vodijo v izvršitev dela 

 

                      
 

Koncept postavljanja ciljev bi se moral v največji meri uporabljati pri ljudeh, ki so manj 
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dosegljivi. Lahko se zgodi, da postane ozračje pri delu preveč motivirano in na zaposlene 

vpliva negativno oziroma škoduje projektu. Če se zgodi kaj takega, je potreben podroben 

pregled, kjer se ugotavljajo razlogi za čim hitrejše ukrepanje. Vsekakor je mogoče opredeliti 

različne tipe vzrokov, ki vplivajo na negativno motivacijo zaposlenih.   
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2.7 Mentorstvo 

 

Mentorstvo je dolgoročno razmerje z odgovornostjo, ki zagotavlja podporo in znanje ter 

olajša zagon za poklicni uspeh mentoriranca. To je proces, ki združuje vloge modeliranja, 

pripravništva in spodbujanja osebnega razvoja. Mentor je oseba, vredna spoštovanja in 

zaupanja, s katero se je  mogoče pogovarjati o vseh  pogledih medsebojnega profesionalnega 

delovanja. Razmerja v mentorskem odnosu zagotavljajo koristi obema udeležencema, zato se 

na tako sodelovanje gleda kot na partnerstvo. Najboljši odnosi med mentorjem in 

mentorirancem se začnejo z odkrito razpravo o različnih razpoložljivih možnostih. 

Mentorstvo poudarja pomen osebnih povezav, ki presegajo običajne odnose med učiteljem in 

učencem. Mentor je svetovalec z izkušnjami, ki jih je pripravljen deliti z drugimi. Pomaga 

izbrati prave poklicne poti in zagotavlja vpogled v osnovne procese, ki so potrebni za 

napredovanje mentoriranca. Posreduje številne tehnike in znanja, ki so potrebna za razširitev 

zamišljene problematike (Selwa, 2003, str. 42). 

 

Pri mentorstvu razlikujemo formalne in neformalne oblike, ki so odvisne od razmerja in 

odnosov med mentorjem in mentorirancem. Formalna razmerja temeljijo na odnosih, ki 

usklajujejo ogrožanje mladih s starejšimi mentorji, ki igrajo vlogo velikega brata. Te vrste 

programov spodbujajo pozitivne rezultate med mladimi in izboljšujejo izobraževalne navade, 

odnose z ljudmi, odnose s prijatelji in sorodniki ter zmanjšujejo probleme v vedenju. 

Neformalni mentorski odnosi potekajo med mladimi in starejšimi, s katerimi so prišli v stik. 

To so nestarševski odnosi, kamor sodijo naravni mentorji, zelo pomembne osebnosti, vzorniki 

in ostali pomembneži, ki so vplivni. Neformalno mentorstvo zagotavlja prednosti, ki izhajajo 

iz formalnih mentorskih programov. Zmanjšujejo vedenjske probleme, izboljšujejo psihično 

počutje in povečujejo akademske zmogljivosti. Neformalno mentorstvo je proces, ki se pojavi 

pri večini mladostnikov in ne le pri mladostnikih, ki so izpostavljeni tveganju. Mentorji 

ponujajo številne priložnosti in skrbijo za razvoj temeljnih znanj (Mcdonald, Erickson, 

Johnson & Elder, 2007, str. 1330). 

 

Vloga in odgovornosti mentorjev se nanašajo na karierne in psihosocialne dolžnosti. Slednje 

se osredotočajo na lastne vrednosti in nudenje podpore pri svetovanju, odobritvi in 

dokazovanju. Karierne funkcije mentorstva spodbujajo strokovno napredovanje, ki vključuje 

sponzorstvo, prepoznavnost, inštrukcije, priložnosti in zaščito. Med pomembnejše 

odgovornosti mentorjev spadajo aktivnosti, ki poučujejo o delu. Tako mentorja opredelijo kot 

nekoga, ki zagotavlja profesionalno podporo. Mentorstvo prinaša številne koristi in ovire, ki 

izhajajo iz samega sodelovanja. Mentorstvo zagotavlja priložnosti za izražanje lastnih 

prepričanj in učnih praks. Izboljšuje programe zaposlovanja in ustvarja okolje, ki spodbuja 

osebno in poklicno rast (Sawatzky & Enns, 2009, str. 146).      
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2.8 Sodobni pristopi motiviranja timov 

 

Timsko delo je delo, kjer se zaradi sodelovanja, izmenjavanja znanj, izkušenj in 

medsebojnega spodbujanja dosega rezultat, ki je večji od seštevka tistega, ki bi ga dosegli 

posamezni člani. V timu člani sodelujejo pri postavljanju ciljev in sprejemanju odločitev, zato 

so bolj zavzeti za delo. Danes timsko delo ni neizbežno le pri reševanju problemov, temveč 

postaja stalen način dela. Posameznikom primanjkuje tako znanja kot informacij, kar lahko 

uspešno prispevajo drugi člani tima. Timsko delo je najbolj pomembno pri nalogah, kjer 

rešitve niso vnaprej poznane in je potrebno veliko znanja in ustvarjalnosti (Zupan, Kaše, 

2003, str. 129−130). Sodelovanje timov lahko ocenimo kot delovanje v smeri doseganja 

dobrih kvalitet, nizkih stroškov in primernih časov. Zaznavanje dobrih projektov je odvisno 

od prihodnjih pričakovanj in ocene. Timski učinek lahko opišemo s spremenljivkama 

učinkovitosti in zmogljivosti. Učinkovitost se nanaša na stopnjo pričakovanja oziroma na  

kvaliteto izdelka. Kvaliteta timskega dela je rezultat obsežnih konceptov sodelovanja članov 

določenega tima (Hogel & Parboteeah, 2003, str. 5).  

 

Slika 11 prikazuje timsko organizacijo in njen vpliv na timsko motiviran vzorec. Nanj 

vplivajo različni dejavniki demokratičnega obnašanja, sodelovanja in medsebojnega vplivanja 

v timu. 

  

Slika 11: Skica timske vloge − motivacijske teorije (Minor) 

 

 

 

Vir: P. L. Wright, Managerial leadership, 1996, str. 180. 
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Člani tima, ki sodelujejo v določenem projektu, doživljajo tako stres kot motivacijo. Od njih 

je odvisno, kakšno stopnjo motivacije in stresa bodo občutili. Običajno se ljudje na začetku 

projekta počutijo dobro in so za delo motivirani. Nadaljnji razvoj motivacije pa je odvisen od 

strateških vrednosti projekta in izzivov, ki so prisotni v projektu. Naslednji splošni predlogi, 

ki razlagajo motivacijo, so (Gällstedt, 2003, str. 452): (1) število istočasnih projektov; (2) 

dolžina projekta; (3) možnosti vpliva vlog in nalog, ki vplivajo na rezultat; (4) prisotnost 

managerskega odziva. Člani tima se zanašajo na managerjeve analize tveganja, ki se pojavlja 

v projektu. Ko člani tima govorijo o reševanju delovnih nalog, najpogosteje uporabijo 

besedno zvezo gašenje požara. Nekaj načinov, kako člani tima obvladujejo zahteve in 

negotovosti: (1) pritisk na managerje, da postavijo prioritete; (2) posvečanje dodatnega časa 

za oblikovanje možnih rešitev; (3) omejevanje rizika; (4) tolažba od prijateljev; (5) uporaba 

časovnega okvira; (6) scenariji kot novi projekti.   

 

  Slika 12: LModel motivacije in učinka v timih 
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Vir: R. Chen, R. P.  Kafner, J. E.  Deshon,  Mathieu, & W. J. Kozlowski, The motivating potential of teams: Test 

and extension of Chen and Kanfer's (2006) cross- level model of motivation in teams, 2009, str. 46. 
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posameznikovih naporov znotraj tima in nudijo pomoč ostalim članom izpolnjevati njihovo 

vlogo (Chen, Kafner, Deshon & Mathieu, 2009, str. 46).      

 

2.8.1 Elementi timskega dela 

 

Pri motivaciji timov sta pomembna dva cilja timskega dela. Prvi je dokazovanje v proizvodnji 

in racionaliziranje videnja, drugi pa se navezuje na delovno situacijo in doseganje visoke 

stopnje zadovoljstva ter oblikovanje takih delovnih mest, kjer bodo stroški nizki in kvaliteta 

visoka. Organizacijska struktura je namenjena oceni uspešnosti timskega dela. Velik vpliv na 

strukturo ima velikost tima, vodenje timov in sistem plačevanja timov. Timsko orientirane 

naloge so glavne tarče nove organiziranosti, kjer je odgovornost glavna vrednota. Sprejemajo 

se odločitve na področju kvalitete, vzdrževanja, logistike, ki morajo biti opravljene takoj. Za 

dosego ciljev se morajo spreminjati timske aktivnosti, ki so sprejete na podlagi podpornih 

oddelkov. Za timsko delo je važno, da imajo delavci možnost sprejemanja neodvisnih in 

avtonomnih odločitev, saj se s tem povečuje njihova svoboda (Frieling, Freiboth, Henniges & 

Saager, 1997, str. 377). Slika 13 predstavlja vpliv posameznih elementov avtonomije, 

organizacijske klime, sodelujočega učenja, timske rasti in delovnih rezultatov na timsko delo. 

 

Slika 13: Vpliv posameznih elementov na timsko delo 

 

 
 

Vir: B. D. Janz, Self-directed teams in IS: correlates for improved system development outcomes,1999, str. 177. 
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2.8.1.1 Avtonomija in delovni rezultati 

 

Avtonomija pomeni, da skupina poseduje svobodo in neodvisnost ter odloča, katera dejanja so 

potrebna in kako jih je najbolje rešiti. Več kot ima nek tim avtonomije, večja je stopnja 

odgovornosti za rezultate dela, ki ga opravljajo. Prav ta odgovornost pa je psihološki 

dejavnik, ki povečuje motivacijo, zadovoljstvo in uspešnost. Sodelovanje, uskladitev in 

kolektivni pristop do dela so pomembne lastnosti timskega dela, kjer uskladitev in kolektiv 

vplivata na zagotavljanje informacij. Vsak član tima mora začutiti, da je uspeh možen le, če 

so vsi člani tima uspešni. Če je neodvisnost strukturirana v pozitivni smeri, se člani tima 

počutijo odgovorni za skupino in izdelek, zato uspeh ne more izostati. Pomembno je poznati 

sposobnosti in slabosti vsakega posameznika, hkrati pa ga preko pojasnjevanja in učenja 

spodbujati k spretnostim, ki so ključne za dosego ciljev (Janz, 1999, str. 173−174). 

 

Za vzdrževanje motivacije zaposleni potrebujejo pregled nad svojimi delovnimi rezultati. Če 

tega pregleda ni, delavci ne vedo, ali delajo dobro ali slabo, in zato nimajo nobene osnove, da 

bi se dokazovali. Zasledimo dve vrsti odzivov (Katz, 1998, str. 294−297): (1) subjektivne in 

(2) objektivne. Zaposleni, ki so trenirani v objektivnem okolju in jim je rečeno, kaj in koliko 

časa naj delajo, ne potrebujejo veliko znanja za svoje delovanje. Podane so jim tudi 

informacije in formule, ki ji potrebujejo za reševanje nalog, sami pa morajo najti pravilni 

odgovor na te definirane probleme. Pogoji pri delu pa so velikokrat povsem drugačni, saj 

morajo zaposleni definirati problem, modele in orodja, ki so potrebna za rešitev naloge. Vsak 

posameznik se počuti osebno odgovoren, da svoje delo opravi v skladu s pričakovanji svojih 

nadrejenih. Prav zaradi tega mora zaposleni občutiti neko povezanost oziroma odnos do 

svojega dela. Če delavec z delom ni osebno povezan, motivacija skozi čas upada. Težko je 

določiti, kaj je problem oziroma kaj je dobra ideja za rešitev problema. V nekaterih primerih 

rezultati niso merljivi, zato zaposleni ne vedo, ali so delo dobro opravili. Strokovnjaki, ki 

sami rešujejo naloge, so zelo samozavestni, zato slabo sprejemajo negativne kritike oziroma 

druge predlagane rešitve. Naloge, ki jih opravljajo zaposleni znotraj organizacije, se morajo 

večkrat reorganizirati, saj se s tem povečuje uspešnost reševanja, hkrati pa se oblikujejo nove 

naloge, ki okrepijo delavčev smisel in povečujejo njegove spretnosti. 

 

2.8.1.2 Organizacijska klima 

 

Lipičnik (1998b, str. 198) organizacijsko klimo opredeljuje kot vzdušje v organizaciji, ki je 

posledica različnih znanih in neznanih dejavnikov (iz preteklosti in sedanjosti, iz ožjega in 

širšega okolja). Takšno vzdušje vpliva na obnašanje ljudi in na uporabo ne le človeških, 

temveč vseh zmogljivosti v organizaciji. Muchinsky (1987, str. 364) meni, da za 

organizacijsko klimo samo po sebi ne moremo reči, da je dobra ali slaba, pomembno je, kako 

vpliva na delovanje organizacije in doseganje njihovih ciljev. Ljudje si predstavljajo, da 

medosebni odnosi vplivajo le na zadovoljstvo pri delu, vendar pa je pomen vezi med 

zaposlenimi bolj specifičen in deluje kot močan faktor motivacije na delovnem mestu. Ključ 
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za uspešnost je predvsem v dobrem vodenju in organiziranju, ki poudarja inovativnost 

zaposlenih. Dojemanje klime je odvisno od vsakega posameznika in prav lahko se zgodi, da 

povsem enako situacijo zaposleni v istem podjetju doživljajo povsem drugače, saj imajo 

drugačne izkušnje bodisi iz preteklosti bodisi iz okolja, v katerem živijo. Vzgajanje klime na 

delovnem mestu pozitivno vpliva na počutje delavcev in s tem posredno na produktivnost 

zaposlenih. Razprave o organizacijski klimi so potekale že z razvojem pretekle teorije 

medčloveških odnosov (Zupan & Kaše, 2003, str. 142). 

 

2.8.1.3 Sodelujoče timsko učenje 

 

Za sodelujoče timsko učenje je pomembno ugotavljanje neodvisnosti (ciljne, sredstev) in 

medsebojnega vplivanja v skupini. Individualna odgovornost in sposobnost delovanja v timu 

predstavlja ključne sposobnosti, ki so potrebne za pravilno reševanje nalog. Glavna ideja je ta, 

da posamezniki povečajo individualno znanje na osnovi izmenjave izkušenj, s čimer se 

dodatno poveča učenje v skupini. Učenje organizacij obsega procese, ki sodelavcem 

omogočijo stalno učenje in razvoj znanja, ki ga potem uporabijo pri reševanju nalog. V 

podjetjih, kjer poteka stalno učenje, zaposleni upoštevajo predloge strank, se primerjajo s 

konkurenco, razvijajo programe izobraževanja in si prizadevajo povečati sposobnosti in 

izpopolniti delovne naloge. Brez sposobnega vodenja in uspešnega tima se podjetje ne more 

pravočasno prilagajati spreminjajočemu okolju (Dimovski, Penger, Škerlevaj & Žnidaršič, 

2005a, str. 306−307).    

 

Slika 14: Cikel eksperimentalnega učenja − model procesa učenja 

 

                         
 

Vir: V. Dimovski  et al., Učeča se organizacija: Ustvarite podjetje znanja, 2005a, str. 307. 

 

»V začetni fazi dobi oseba konkretno izkušnjo. Sledi razmišljanje in opazovanje, ki vodi k 

abstraktni konceptualizaciji in na koncu k aktivnemu eksperimentiranju.« Ko se krog zaključi, 

se proces ponovi (Dimovski et al., 2005a, str. 307). 
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Timsko učenje vpliva na usklajevanje aktivnosti in posledično na delovanje timov. Uspešnost 

tima je odvisna od učinkovitosti nalog in kakovosti medsebojnih odnosov znotraj tima. 

Delovne naloge pa izpolnjujejo cilje notranjega razvoja, ki zasledujejo potrebe strank. Timsko 

učenje povečuje notranje timsko delovanje z zviševanjem zadovoljstva vsakega posameznika 

in možnostjo, da bodo člani tima sodelovali v prihodnosti. Timi, ki ne spodbujajo procesov 

učenja, doživljajo frustracije, konflikte, izgube in nezaupanje med člani v timu. V nasprotju 

pa so člani timov, ki poglabljajo nove pristope, bolj zadovoljni s svojim delom in dosegajo 

organizacijske ugodnosti, ki so rezultat sodelujočega učenja. Pomembno je tekmovanje med 

timi znotraj organizacije, kjer si posamezen tim prizadeva za energijo in znanje nadarjenih 

posameznikov (Zellmer, Bruhn & Gibson, 2006, str. 507). 

 

3 ŠTUDIJA PRIMERA: AERODROM LJUBLJANA, d. d. 

 

3.1 Metodologija 

 

Celotno magistrsko delo je zasnovano na metodah znanstvenega raziskovanja. Teoretični del 

magistrskega dela temelji na analizi sekundarnih virov domače in tuje znanstvene literature. 

Raziskovalni del magistrskega dela pa se navezuje na kvalitativno raziskavo sodobnih 

pristopov motivacije v podjetju Aerodrom Ljubljana. Celotna analiza raziskave temelji na 

kvalitativni raziskavi, ki je bila opravljena s pomočjo anketnih vprašalnikov in intervjujev. 

 

Primarne podatke sem pridobil na podlagi vprašalnika, ki sem ga razdelil med vodje in  

zaposlene v Aerodromu Ljubljana. Vprašalnik je oblikovan na osnovi pregleda in analize tuje 

znanstvene literature in je sestavljen izključno iz vprašanj zaprtega tipa. Vprašalnik je 

vseboval nagovor respondentom, katerim sem predstavil namen in cilje ankete, hkrati pa jim 

je bila zagotovljena anonimnost. Oblikoval sem dva različna vprašalnika za vodje in 

zaposlene, saj je razumevanje enih in drugih različno. Vprašalnika sta bila oblikovno zelo 

podobno, vsebinsko pa drugačna in razdeljena na tri dele. Prvi del vprašalnika je namenjen 

pridobivanju splošnih podatkov respondentov, drugi del vprašalnika se nanaša na motivacijo, 

tretji del pa se osredotoča na sodobne koncepte motivacije. V drugem in tretjem delu so bile 

podane trditve, pri katerih je respondent na 5-stopenjski lestvici označil stopnjo strinjanja z 

navedeno trditvijo.         

 

Pri kvalitativni analizi sem se posluževal tudi metode globinskega intervjuja z odprtimi 

vprašanji, s čimer sem povečal zanesljivost in veljavnost študije v podjetju Aerodrom 

Ljubljana. Intervjuji so se nanašali na mnenje o pozitivnih pristopih motiviranja v podjetju, ki 

temelji na subjektivnem mnenju intervjuvanca. Intervjuji so potekali v službenih prostorih 

zaposlenih na Letališču Jožeta Pučnika.  
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3.2 Predstavitev družbe Aerodrom Ljubljana, d. d. 

 

Začetki podjetja segajo v leto 1963, ko je na letališču pristalo prvo letalo slovenskega 

letalskega prevoznika Adrie Airways. Redna letalska linija se je vzpostavila devetega januarja 

leta 1964. Osnovna dejavnost podjetja se nanaša na upravljanje letališča z zagotavljanjem 

pristankov in vzletov letal, uporabo infrastrukture in potniškega terminala. Osnovna dejavnost 

obsega izvajanje zemeljske oskrbe letal, potnikov in tovora. Na področju komercialne 

dejavnosti pa zagotavlja ustrezne trgovinske, gostinske in druge ponudbe ter parkiranje 

osebnih vozil potnikov in obiskovalcev letališča, oddajanje poslovnih in oglasnih prostorov v 

najem ter izvajanje skladiščno logističnih storitev. Podjetje predstavlja slovensko okno v svet, 

saj ponujajo številne destinacije, ki so zanimiva turistična in poslovna središča. Vzpostavljene 

imajo številne letalske linije rednih in čarterskih poletov. Splošne podatke Aerodroma 

Ljubljane prikazuje Tabela 3 (Aerodrom Ljubljana, d. d., 2010, str. 15).  

Tabela 3: Splošni podatki podjetja Aerodrom Ljubljana, d. d. 

 

Ime in sedež Aerodrom Ljubljana, d. d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik  

Matična številka 5142768000 

Okrožno sodišče Kranj, št. vložka 1/00097/00 

Osnovni kapital (vpoklicani) 15.842.626,44 EUR 

ID za DDV: SI12574856 

Šifra dejavnosti: 

52.230 − Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem 

prometu 

Velikost: Velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) 

TRR NLB, d. d. 02921-0014174945 

TRR Abanka, d. d. 05100-8013262220 

Telefon (04) 206 10 00 

Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2010 412 

Predsednik uprave  Zmago Skobir 

 

Vir: Povzeto po Aerodrom Ljubljana, d. d., Letno poročilo 2010, 2011, str. 14. 

 

Na dan 31. decembra 2010 je imelo podjetje Aerodrom Ljubljana 3.796.527 kosovnih delnic, 

med katerimi je bilo 1.936.229 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic in 1.860.298 

prednostno participativnih kosovnih delnic z omejeno glasovalno pravico. Podjetje je na dan 

31. decembra 2010 zaposlovalo 412 oseb. V podjetju močno cenijo znanje, kar se kaže v 

manjšem deležu zaposlenih s prvo, drugo in tretjo stopnjo izobrazbe in večjem deležu 

zaposlenih s četrto, peto, šesto in sedmo stopnjo izobrazbe. Z načrtnimi mentorskimi pristopi 

spodbujajo h krajšemu času uvajanja in hitrejšim postopkom vključevanja zaposlenih. 

Povprečna starost zaposlenih je bila na dan 31. december 2010 38,3 let, kar pomeni, da so 

nove zaposlitve vplivale na pomladitev kolektiva.  
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3.2.1 Vizija, poslanstvo in strateške usmeritve 

 

»Poslanstvo: Uporabnikom letališča zagotavljamo varno, točno in visokokakovostno izvajanje 

letaliških in drugih komercialnih storitev. Hkrati skrbimo za razvoj letališča v skladu z 

zahtevami prevoznikov, potnikov, vrsto prometa in zahtevami Evropske unije« (Aerodrom 

Ljubljana, 2011, str. 15).  

 

»V viziji je zapisano, da želijo v prihodnjem desetletju v podjetju s širitvijo infrastrukture in 

večanjem prometa postati vodilni ponudnik letalskih povezav in storitev v njihovi regiji za 

potniški in tovorni promet. Vizija je dodatno podprta z dejstvi, saj imajo ugodno geografsko 

lego, ki je dobro izhodišče za lete v srednjo, vzhodno in jugovzhodno Evropo ter za 

povezovanje z zahodnoevropskimi državami. Ostala dejstva pa se nanašajo na neizkoriščen 

potencial v turizmu, sodobno letališko opremo, cenovno konkurenčnost storitev in 

razpoložljiv prostor za širitev« (Aerodrom Ljubljana, 2011, str. 15).  

 

Aerodrom Ljubljana je v strategiji razvoja predstavila strateške cilje, ki naj bi se uresničili do 

leta 2015.  Cilji se nanašajo na povečanje števila potnikov, premikov letal in teže oskrbljenega 

tovora. Leta 2007 so v podjetju s sprejeto strategijo prehitevali, vendar zaradi korenito 

spremenjenih razmer, v katerih se je znašla celotna letalska industrija, ne bodo dosegali ciljev 

in srednjeročnih načrtov podjetja (Aerodrom Ljubljana, 2011, str. 15).  

 

3.2.2   Zgodovina podjetja 

 

V Tabeli 4 je opisana zgodovina podjetja Aerodrom Ljubljana, ki se začne z ustanovitvijo 

čarterske letalske družbe Adria Aviopromet.  

 

Tabela 4: Zgodovina Aerodroma Ljubljane. 

 

1961 

Ustanovljena čarterska letalska družba Adria Aviopromet z letali 

DC6, konec šestdesetih let nakup letal DC 9. 

1970 Adria je eden najzanesljivejših čarterskih prevoznikov v Evropi. 

        1980 

Domači redni poleti znotraj Jugoslavije, začetek mednarodnih rednih 

prog, Adria postane članica IATA. Flota: letala DC 9, MD 80, Dash 7. 

1989 Nakup prvih letal tipa Airbus A 320. 

1991 

25. junij, Republika Slovenija razglasi neodvisnost, Adria je iz 

političnih razlogov prizemljena za tri mesece. 

1992 

Konec januarja ponovno vzpostavi operacijo na bistveno zmanjšanem 

trgu. Struktura poslovanja se bistveno spremeni: poudarek se s 

čarterskih prog seli na redne proge. 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

 

1995 

Pričetek sodelovanja z Lufthanso, vključevanje v evropske 

integracijske procese. 

1996 Finančna konsolidacija podjetja. 

1998 Nakup treh novih letal tipa Canadair Regional Jet 200. 

2000 

Nakup četrtega letala CRJ 200. 

Osredotočeni na opravljanje regionalnih rednih poletov predvsem po 

Evropi, stalno dodajanje novih frekvenc in destinacij. Krepitev 

sodelovanja z evropskimi letalskimi prevozniki, še posebej z 

Lufthanso. 

2002 

Adria izbrana kot prvi pooblaščeni Bombardier vzdrževalni center za 

letala CRJ. 

2004 Priključitev k zvezi Star Alliance kot regionalna članica. 

2005 

Nakup petega letala CRJ 200. Adria Airways izgradi novi hangar in 

razširi vzdrževalna dela na družino letal A320. 

2006 Novembra 2006 Adria Airways uvede elektronsko vozovnico. 

2007 Nakup dveh letal Canadair Regional Jet CRJ900. 

2008 Nakup letala Canadair Regional Jet CRJ900NextGen. 

2009 Nakup letala Canadair Regional Jet CRJ900NextGen. 

2010 

Adria Airways postane polnopravna članica združenja Star Alliance. 

Floti se pridružita letali Airbus A319. 

2010 50 let delovanja. 
 

Vir: Povzeto po Aerodrom Ljubljana d.d., Letno poročilo, 2010, 2011, str. 18.  

 

3.2.3 Organizacijska struktura in poslovanje podjetja 

 

Aerodrom Ljubljana  je sestavljen (glej Sliko 15 na naslednji strani) iz štirih ključnih 

sektorjev, ki izvajajo osnovno dejavnost družbe. Direktorji vodijo posamezne sektorje, ki so 

razdeljeni na številne operativne službe. Na prvem nivoju se poleg uprave nahajajo še službe 

za informatiko, kadre, razvoj človeških virov in varnost ter zaščito. Na drugem nivoju se 

nahajajo komercialni sektor, aeroinženiring, finančno računovodski in prometno tehnični 

sektor (Podatki o podjetju Aerodrom Ljubljana, 2010, str. 16).  
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Slika 15: Organizacijska shema Aerodrom Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Povzeto po Aerodrom Ljubljana d.d., Letno poročilo, 2009, 2010, str. 16.  

 

3.3 Raziskovalni načrt 

 

V Tabeli 5 je predstavljen metodološki načrt kvalitativne raziskave magistrskega dela, ki 

temelji na analizi podjetja Aerodrom Ljubljana d. d.  

 

Tabela 5: Raziskovalni načrt   

 

I. IZHODIŠČE RAZISKOVALNEGA DELA  

 

I. a Nabor ter proučevanje literature in 

virov  

 

I. b Analiza dokumentacije z 

metodami opisovanja, združevanja  

 

II. ZBIRANJE RAZISKOVALNEGA GRADIVA KVALITATIVNE 

RAZISKAVE  

 

»se nadaljuje« 

KABINET 

UPRAVE 

 

UPRAVA 

 

SLUŽBA ZA 

INFORMATIKO 
SLIŽBA ZA RAZVOJ 

ČLOVEŠLIH VIROV 

 

SLUŽBA ZA 

KADRE 

 

SLUŽBA ZA VARNOST 

IN ZAŠČITO 

 

AEROINŽENIRING PROMETNO 

TEHNIČNI SEKTOR 

FINANČNO 

RAČUNOVODSKI SEKTOR 

KOMERCIALNI 

SEKTOR 

 

 

IZOBRAŽEVALNI 

CENTER 
VARNOSTNO 

OPERATIVNI 

CENTER 

SLUŽBA ZA LETALSKO 

TEHNOLOGIJO 

SLUŽBA ZA IZVEDBO 

INVESTICIJ 
FINANČNA 

SLUŽBA 

RAČONOVODSKA 

SLUŽBA 

SLUŽBA ZA 

NABAVO 

SLUŽBA ZA PRODAJO IN 

TRŽENJE KOMERCIALNIH 

STORITEV 

SLUŽBA ZA 

KOORDINACIJO 

PROMETA 

SLUŽBA ZA OSKRBO 

POTNIKOV 

TEHNIČNO GASILSKA 

SLUŽBA 

SLUŽBA ZA 

TEHNOLOGIJO 

PROMETA 

SLUŽBA ZA 

OSKRBO LETAL 

VZDRŽEVALNE 

SLUŽBE 

AVIOBLAGOVNA 

SLUŽBA 

OSKRBA IN 

BALANSIRANJE 

LETAL 

TEHNIKA 

LETALIŠKO 

TRANSPORTNI 

DELAVCI 

ELEKTRO- 

VZDRŽEVALNA 

SLUŽBA 

STROJNO 

VZDRŽEVALNA 

SLUŽBA 

GRADBENO 

KOMUNALNA 

SLUŽBA 

SLUŽBA ZA 

OSKRBO BLAGA 

SLUŽBA ZA 

LOGISTIKO IN 

SKLADIŠČNE 

STORITVE 

SLUŽBA ZA PRODAJO IN 

TRŽENJE LETALSKIH 

STORITEV 
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»nadaljevanje« 

 

 

II. a Sekundarna analiza arhivskih 

podatkov  

 

II. b Analiza internih dokumentov  

 

III. OBLIKOVANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA  

 

IV. KVALITATIVNI INTERVJUJI  

 

V. SPREMLJANJE ODZIVNOSTI  

 

VI. OBDELAVA PRIDOBLJENIH PRIMARNIH PODATKOV  

 

VI. a Oblikovanje baze podatkov  

 

VI. b Analiza podatkov iz baze in 

oblikovanje grafov  

 

VII. ANALIZA REZULTATOV RAZISKAVE  

 

VIII. PREDLOGI IN PRIPOROČILA  

 

IX. ZAKLJUČEK RAZISKAVE  

 

3.4 Rezultati raziskave 

 

Anketni vprašalnik je razdeljen na tri dele. Prvi del je nagovor respondentov, da na vprašanja  

odgovarjajo čim bolj natančno ter iskreno, da bi dobil podatke, ki odražajo dejansko stanje v 

podjetju. V tem delu je bila zagotovljena popolna anonimnost anketirancev. V drugem 

osrednjem delu anketnega vprašalnika so trditve, na katere respondenti odgovarjajo s stopnjo 

strinjanja. Zadnji del vprašalnika pa predstavljajo socio-demografski podatki posameznega 

respondenta. 

 

Anketni vprašalnik je bil med zaposlene razdeljen 12. 3. 2012, zaposleni pa so morali nanj 

odgovoriti v roku sedmih dni. Vsi razdeljeni vprašalniki so bili v celoti pravilno izpolnjeni in 

zaključeni, kar pomeni, da so bili vsi vrnjeni vprašalniki zajeti v analizo.   
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3.4.1 Analiza demografskih podatkov zaposlenih 

 

 

Analiza podatkov zaposlenih kaže, da so vprašalnik pravilno izpolnili  vsi respondenti, kar 

predstavlja 100 % veljavnost anketnega vprašalnika (25 respondentov). Pri anketni raziskavi 

(glej Sliko 16) je sodelovalo 5 predstavnikov moškega spola (20 % respondentov) in 20 

predstavnic ženskega spola (80 % respondentov). 

 

Slika 16: Struktura respondentov glede na spol v % 

 

Slika 17 prikazuje starostno strukturo respondentov, ki je razdeljena v pet razredov. V prvem 

starostnem razredu ni nobenega respondenta, v drugem starostnem razredu od 26 do 35 let 

zasledimo največje število respondentov (72 % vseh respondentov ali 18 zaposlenih), za tretji 

starostni razred od 36 do 45 let se je opredelilo 20 % vprašanih (5 zaposlenih), v zadnjih dveh 

starostnih razredih pa zasledimo po enega predstavnika, kar predstavlja po 4 % za posamezna 

starostna razreda.     

 

Slika 17: Struktura respondentov glede na starost v % 
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V zadnjem delu vprašalnika so vprašani odgovarjali na vprašanje o trajanju zaposlitve v 

podjetju Aerodrom Ljubljana. Slika 18 prikazuje strukturo respondentov glede na delovne 

izkušnje. V podjetju je največ vprašanih, ki imajo delovne izkušnje nad 1 letom do 5 let. V ta 

razred spada 36 % vseh respondentov (9 zaposlenih). Velik delež respondentov spada  v tretji 

razred nad 6 do 15 let delovnih izkušenj, in sicer 28 % respondentov (7 zaposlenih). 2 

respondenta sta se opredelila za delovno dobo nad 26 do 35 let, medtem ko v zadnjem razredu 

ne zasledimo nobenega respondenta, ki ima daljšo delovno od 36 let. 

 

Slika 18: Struktura respondentov glede na dobo delovnih izkušenj v % 

 
 

Slika 19 prikazuje strukturo zaposlenih po izobrazbi. Analiza vprašalnika je pokazala, da med 

vprašanimi ne zasledimo posameznika, ki ima izobrazbo, nižjo od srednje šole in 

posameznika z doktoratom. Največ vprašanih ima izobrazbo poklicne/srednje šole, in sicer 40 

% vseh anketiranih, 28 % vprašanih (7 respondentov) se je opredelilo za dokončano višjo 

šolo, visoko šolo/fakulteto pa ima 24 % vseh vprašanih (6 respoondentov). 

 

Slika 19: Struktura respondentov glede na izobrazbo 
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3.4.2 Analiza demografskih podatkov vodij 

 

Analiza podatkov vodij kaže, da so vprašalnik pravilno izpolnili  vsi respondenti, kar 

predstavlja 100 % veljavnost anketnega vprašalnika (5 respondentov). Pri raziskavi so 

sodelovali 3-je predstavniki moškega spola in 2 predstavnici ženskega spola. Slika 20 

prikazuje strukturo respondentov glede na starost, spol, delovne izkušnje in izobrazbo. V 

prvem in drugem starostnem razredu ni nobenega respondenta, v tretjem starostnem razredu 

od 26 do 35 let zasledimo 3 respondente, v četrtem starostnem razredu sta 2 respondenta, 

medtem ko v zadnjem starostnem razredu ni nobenega.  

 

Slika 20: Struktura vodij glede na starost, spol, delovne izkušnje in izobrazbo v % 

 

 

 

 

 
 

Tretji grafikon prikazuje strukturo respondentov glede na delovne izkušnje. Po 2 respondenta 

sta se opredelila za delovno dobo nad 16 do 25 let in dobo nad 26 do 35 let, 1 respondent pa je 

opredeljen za delovno dobo nad 6 do 15 let. Četrti grafikon prikazuje izobrazbeno sestavo 

respondentov. Po 2 respondenta sta se opredelila za poklicno/srednjo šolo in višjo šolo ter 1 

za visoko šolo/fakulteto. 
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Slika 21: Grafični prikaz trditev zaposlenih, ki se nanašajo na sodobne pristope motiviranja v 

podjetju Aerodrom Ljubljanav % 

 

        

           Sploh se ne strinjam          Se ne strinjam         Sem nevtralen        Se strinjam        Popolnoma se strinjam  

Zasledujem cilje podjetja in cenim vrednote podjetja. 

Podjetje izpolnjuje svoje obljube. 

Moje delo zadovoljuje/uresničuje moje cilje. 

Počutim se koristnega za svoje podjetje. 

S svojo plačo sem zadovoljen. 

Na delovnem mestu imam občutek varnosti. 

Zaposlenim je omogočeno, da medsebojno komunicirajo in s tem 
kreirajo in izmenjujejo svoje znanje. 

S sodelavci si medsebojno pomagamo, zato rad prihajam v službo. 

Na svojem delovnem mestu lahko v celoti razvijam svoje 

potenciale. 

V podjetju smo zaposleni plačani tudi po učinku. 

Podjetje mi zagotovi vse, kar potrebujem za svoje delo. 

Na svojem delovnem mestu se soočam s številnimi izzivi. 

Opravljam zanimivo delo. 

Zadovoljen sem z delovnimi pogoji. 

Imam svobodo pri sprejemanju odločitev. 

V podjetju cenijo moje delo. 

Vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje 
delo. 

Pri delu, ki ga opravljam občutim visoko mero odgovornosti. 

S svojim delom zadovoljujem potrebe odjemalcev. 

Sam/a sodelujem v mentorskem razmerju. 

Komuniciram z odjemalci, ki uporabljajo naše storitve. 

Od nadrejenih prejmem povratne informacije o opravljenem delu.  

Delo, ki ga opravljam krepi mojo duševno in psihično rast. 

Na delovnem mestu mi zagotovijo vse, kar je potrebno za poklicni 

razvoj. 

Pripravljen/a sem sprejeti višjo raven odgovornosti. 

Pri svojem delu pogrešam več timskega dela.  

Rad delam v timu, saj se od ostalih vedno kaj novega naučim. 

Udeležba v timu prispeva k moji delovni uspešnosti. 

V kolikor česa ne znam, vem kateri sodelavec mi lahko pomaga. 

Zaradi dela, ki ga opravljam, imam občutek neodvisnosti in moči. 

Moje delo je zanimivo in razgibano. 
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Slika 22: Grafični prikaz trditev vodij, ki se nanašajo na sodobne pristope motiviranja v 

podjetju Aerodrom Ljubljana v % 

  

 

 

 

 

            Sploh se ne strinjam          Se ne strinjam         Sem nevtralen        Se strinjam        Popolnoma se strinjam  

 

 

Zaposleni svoje delo opravljajo z veseljem in ne 

pod prisilo. 

Zaposleni vestno opravljajo svoje delo. 

Kot vodja opazim dobre odnose med zaposlenimi 

in nadrejenimi. 

Zaposleni imajo priložnost izraziti svoje ideje in 

predloge. 

Pri svojem delu imajo zaposleni možnosti  za 

sodelovanje v timu. 

Zaposleni sodelujejo pri izboljšavah in razvoju 

novih storitev. 

Komunikacija z zaposlenimi je neovirana. 

Zaradi dela, ki ga opravljam se počutim 

pomembnega. 

Vzdušje med zaposlenimi je dobro.  

Razmerja med plačami zaposlenih so ustrezna. 

Pri skupnem sodelovanju s sodelavci čutim, da 

smo bolj povezani. 

Menim, da so zaposleni strokovno usposobljeni. 

Zaposleni sodelujejo v inovativnih procesih. 

Odnosi med nadrejenimi in podrejenimi so strogi 

in temeljijo na nadzoru in kontroli. 

Rad načrtujem in odločam o tem, kaj naj drugi 

delajo. 

Med sodelavci prevladuje velika stopnja zaupanja. 

Vzdušje med zaposlenimi je prijateljsko. 

Kot vodja sem sodelavcem pripravljen pomagati. 

Menim, da v podjetju prevladujejo pozitivni 

odnosi med sodelavci. 

Z zaposlenimi se pogovarjamo o rezultatih dela. 
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3.4.3 Analiza globinskega intervjuja 

 

Poleg ankete je bilo zbiranje primarnih podatkov podkrepljeno s tremi globinskimi intervjuji z 

zaposlenimi v podjetju Aerodrom Ljubljana. Pogovori so potekali v službenih prostorih 

zaposlenih na Letališču Jožeta Pučnika. Prva dva globinska intervjuja sta bila opravljena 10. 

4. 2012 z zaposlenima iz prometno tehničnega sektorja, tretji intervju pa je bil opravljen na 

dan 13. 4. 2012 s predstavnico službe za kadrovske zadeve. Posamezni intervjuji so trajali po 

približno 20 minut, saj je bil vzpostavljen dober odnos med sodelujočimi.  

 

Pri osebnem globinskem intervjuju so bila uporabljena vprašanja odprtega tipa, ki so dajala 

intervjuvancu prosto pot pri podajanju odgovorov, kar pomeni, da so podajali odgovore, ki 

jim padejo na pamet. Tak tip vprašanj je značilen za nestrukturiran intervju. Za vsak intervju 

se je spraševalec predhodnje najavil za sodelovanje, tako da so se intervjuvanci na pogovor 

pripravili. Pri intervjuju je bila ugotovljena visoka stopnja odgovorov, kljub veliki 

raznolikosti vprašanj. Vsi intervjuji imajo nestandardizirano obliko, kar pomeni, da je 

pogovor med udeleženci zelo sproščen in ni vnaprej pripravljenih vprašanj. Pred intervjujem 

so izpraševanci predhodnje izpolnili tudi anketo, ki so jo izpolnili pred približno enim 

mesecem, tako da so vedeli, v kateri smeri bodo potekali pogovori. Namen intervjujev je bil 

predvsem v razširitvi pogleda sodobnih pristopov motiviranja, ki so bili pridobljeni z 

anketnim vprašalnikom. S tem so se odpravile nekatere pomanjkljivosti slabšega razumevanja 

ankete.     

  

3.5 Diskusija 

 

Pridobivanje primarnih podatkov se je začelo z metodo anketnega vprašalnika, kjer so 

respondenti odgovarjali s stopnjo strinjanja pri posamezni trditvi. V podjetju Aerodrom 

Ljubljana je na dan izvedbe ankete zaposlenih 408 posameznikov, v analizo je bilo zajetih 30 

respondentov, od tega 5 vodij. Analiza podatkov, pridobljenih z anketo, dokazuje, da so se 

tako zaposleni kot vodje vprašalnika lotili zelo resno, saj so bili vsi vprašalniki v celoti in 

pravilno rešeni. Analiza demografskih podatkov kaže, da so anketo v večini izpolnjevale 

predstavnice ženskega spola (80 %). Največji del respondentov spada v starostni razred od 26 

do 35 let, kar pomeni, da je povprečna starost nizka. Razlog nizke strukture respondentov je v 

tem, da je bila anketa organizirana v sklopu tehnične službe za oskrbo potnikov, kjer je 

zaposlena mlajša generacija ljudi. Ti svoje delo opravljajo v obliki pogodbe za določen čas ali 

preko študentskega servisa. Izobrazbena struktura respondentov je primerna za to delovno 

področje, ki ga opravljajo zaposleni. Kar 40 % zaposlenih ima le poklicno izobrazbo, 48 % 

zaposlenih pa ima višjo ali visoko izobrazbo.  

   

Motivacija je duševna moč posameznika, ki določa smer obnašanja v podjetju in ga navaja k 

sprejemanju aktivnosti za doseganje tako osebnih kot tudi korporativnih ciljev. Na podlagi 

rezultatov anketnega vprašalnika je razvidno, da z delom respondenti uresničujejo in 
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zadovoljujejo cilje, kar dokazuje 56 % strinjanje s to trditvijo. V skladu z Maslowovo teorijo 

se respondenti na delovnem mestu počutijo dokaj varni, saj se jih samo 28 %  ni strinjalo s 

trditvijo, da imajo na delovnem mestu občutek varnosti. Tak delež pozitivnega odgovora je 

rezultat dejstva, da v zadnjih 5-ih letih podjetje Aerodrom Ljubljana ni odpuščalo, temveč je 

venomer dodatno zaposlovalo. Rezultati analize so pokazali veliko mero odgovornosti, saj se 

je 76 % respondentov strinjalo s trditvijo, da pri delu, ki ga opravljajo, občutijo visoko mero 

odgovornosti. To je po mnenju stroke rezultat poostrenih varnostih razmer, ki so posledica 

predvsem terorističnih napadov v Ameriki in so jih morali vsi upravljavci letališč 

implementirati v svoje poslovanje. Poleg tega jih kar 52  % meni, da opravljeno delo krepi 

njihovo duševno in psihično rast, kar po mojem mnenju povečuje motivacijo na delovnem 

mestu. Tudi  vodje imajo pri podajanju rezultatov podobno stališče in menijo, da zaposleni v 

večini vestno opravljajo svoje delo, hkrati pa ga opravljajo z veseljem in ne pod prisilo. Po 

drugi strani je v skladu s Herzbergovo teorijo moč zaslediti nizek odstotek zadovoljstva s 

prejeto plačo na delovnem mestu. Tako imenovani higieniki niso neposredno povezani z 

zaposlitvijo, vendar se nanašajo na pogoje za opravljanje dela na delovnem mestu. Ti 

dejavniki ne motivirajo, temveč povzročajo nezadovoljstvo, če potrebe niso zadovoljene. 

Analiza rezultatov je pokazala, da je 68 % respondentov nezadovoljnih s prejetimi plačami, ki 

po njihovem mnenju ni v sorazmerju z odgovornostjo dela, ki ga opravljajo. Temu mnenju se 

pridružijo tudi vodje in gredo korak dlje. Pravijo, da so razmerja med plačami zaposlenih v 

podjetju Aerodrom Ljubljana neustrezna in neprimerna.  

 

Eden izmed sodobnih pristopov motiviranja zaposlenih je opolnomočenje, ki temelji na 

prenašanju moči in avtoritete na nižje ravni v strukturi zaposlenih. Ključno pri tem pristopu je 

to, da se zaposlenim nudi priložnost samostojnega opravljanja delovnih nalog in prevzemanja 

bremen končnih rezultatov. Rezultati analize vprašalnika zaposlenih kažejo, da vodje 

spodbujajo zaposlene k sprejemanju večje odgovornosti pri sprejemanju odločitev. Prav 

odgovornost je v tem kontekstu pomemben element opolnomočenja. Po drugi strani pa jim ne 

omogočajo popolne svobode pri njihovi implementaciji. Po mojem mnenju velika 

odgovornost in majhna svoboda  ne sovpadata ena z drugo in je po vsej verjetnosti posledica 

politike odločanja. Pri analizi vprašalnika za vodje zasledimo strinjanje s trditvijo, da so 

odnosi med nadrejenimi in podrejenimi dobri in ne temeljijo na nadzoru in kontroli. To 

nakazuje na dejstvo, da obstaja podlaga za opolnomočenje, saj v podjetju ni pretirane 

kontrole, ki negativno vpliva na proces opolnomočenja.  

 

Naslednji element sodobnih pristopov motiviranja zaposlenih so povratne informacije. To je 

po mojem mnenju pomembno za povečevanje občutka pomembnosti posameznikov. Povratne 

informacije se morajo zato usmerjati na problem in ne na osebo. Analiza anketnega 

vprašalnika je pokazala, da 52 % respondentov meni, da podrejeni prejemajo povratne 

informacije o opravljenem delu. To nakazuje na dejstvo, da v podjetju obstaja komunikacija 

med različnimi ravnmi, vendar obstaja še veliko maneverskega prostora za izboljšanje 

tovrstne komunikacije. Analiza je pokazala tudi na problem, ki se nanaša na splošno mnenje o 

zaposlenih in vrednotenje njihovega dela. Kar 52 % respondentov meni, da v podjetju ne 
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cenijo njihovega dela. Po drugi strani je analiza mnenj vodij pokazala njihovo nevtralno 

stališče glede komunikacije o rezultatih podjetja Aerodrom Ljubljana. Sama komunikacija z 

zaposlenimi o službenih zadevah pa je po mnenju vodij neovirana.  

 

Obogatitev dela kot samostojen pristop motiviranja zaposlenih vpliva na večjo avtonomijo 

zaposlenih in strokovnost ter omogoča boljšo prepoznavanje delovnih nalog. Na podlagi 

anketnega vprašalnika je moč zaslediti, da se respondenti na svojem delovnem mestu soočajo 

s številnimi izzivi. To je po mojem mnenju posledica razgibanih delovnih nalog in rotacij na 

delovnih mestih. Temu je pritrdilo kar 68 % respondentov. V proces obogatitve dela spadajo 

tudi odnosi z odjemalci, kjer je moč zaznati visoko stopnjo strinjanja respondentov, da s 

svojim delom zadovoljujejo njihove potrebe. Še več, 88 % respondentov meni, da je njihovo 

delo zanimivo in razgibano, kar samo potrjuje dejstvo, da je njihovo delo bogato. V podjetju 

Aerodrom Ljubljana zasledimo prisotnost mentorstva, ki zagotavlja podporo za poklicni 

uspeh zaposlenih. 64 % respondentov je pritrdilo trditvi, da sami sodelujejo v mentorskem 

odnosu, kar po mojem mnenju zagotavlja številne priložnosti ter spodbuja osebni in poklicni 

razvoj zaposlenih. V podjetju Aerodrom Ljubljana vodje menijo, da so zaposleni strokovno 

usposobljeni za delo, ki ga opravljajo. Po drugi strani pa zaposleni ne sodelujejo v inovativnih 

procesih in malo pripomorejo k samem razvoju. Po mojem mnenju je to posledica politike 

posnemanja dobro uveljavljenih poslovnih praks večjih evropskih letališč. Zasledimo tudi 

elemente pozitivnega organizacijskega vedenja, saj so vsi vodje mnenja, da v podjetju 

Aerodrom Ljubljana prevladujejo pozitivni odnosi med sodelavci. To je po mojem mnenju 

posledica same narave dela respondentov.  

 

Timsko delo je delo, ki preko sodelovanja in izmenjavanja znanj ter medsebojnega 

spodbujanja povzroči boljše delovne rezultate, kot bi jih dosegli posamezniki. 76 % 

respondentov je mnenja, da radi sodelujejo v timu, saj se od ostalih vedno kaj novega naučijo. 

To nakazuje na veliko naklonjenost delovanja v sklopu timov. Kar 84 % vseh raspondentov 

natančno ve, kateri sodelavec mu lahko pomaga v določeni situaciji. Hkrati pa se zavedajo, da 

udeležba v timu prispeva k njihovi uspešnosti. Timsko delo po mojem mnenju spodbuja 

motivacijo, saj respondenti radi prihajajo v službo prav zaradi medsebojnega sodelovanja in 

komuniciranja. Po drugi strani pa je na podlagi rezultatov analize moč zaslediti pomanjkanje 

timskega dela. 72 % respondentov pri svojem delu pogreša timsko delo, saj so njihove 

delovne naloge individualne narave. Vodje so se opredelili za trditev pozitivnega vzdušja med 

zaposlenimi in da med sodelavci prevladuje velika stopnja zaupanja. Menijo, da imajo 

zaposleni veliko možnosti za sodelovanje v timu, četudi zaposleni sami niso istega mnenja.  

 

Druga metoda zbiranja primarnih podatkov se je nanašala na pridobivanje dodatnih informacij 

o motiviranju zaposlenih v podjetju Aerodrom Ljubljana. Na podlagi rezultatov treh 

intervjuvancev lahko povzamem, da se vsi strinjajo z dejstvom, da je motiviran delavec 

najboljši delavec. Zavedajo se, da je potrebno slediti trendom pri izboljševanju motivacije. 

Sami že poznajo in uveljavljajo pristope mentorstva, opolnomočenja, obogatitve dela in 

pozitivnega organizacijskega vedenja. Iz posameznih pogovorov je moč zaslediti veliko 
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nagnjenost in naklonjenost mentorstvu. Vsi začetniki imajo na začetku delovnega razmerja  

dodeljenega svojega osebnega mentorja, ki jim pomaga pri uvajanju, prenašanju potrebnih 

znanj. Strinjajo se s tem, da je za boljšo motivacijo pomembna obogatitev dela. S tega vidika 

imajo uveljavljen sistem rotacije zaposlenih na različnih delovnih mestih, ki preprečuje 

monotonost in enoličnost dela. Dejavnost podjetja se izrazito nanaša na zagotavljanje storitev 

potnikom letalskega prometa in s tem namenom skrbijo za dobro počutje zaposlenih ter 

poskušajo uveljavljati pozitivno organizacijsko vedenje. Zaposleni želijo v prometno 

tehničnem sektorju spodbuditi lastna pozitivna čustva in samozavest ter posledično vplivati na 

počutje letalskih potnikov na letališču samem.  

 

3.6 Predlogi in priporočila 

 

Za povečanje učinkovitosti je potrebno spodbujati timsko delo, saj to spodbuja motivacijo in 

krepi prenos znanja med zaposlenimi. V podjetju Aerodrom Ljubljana je vzpostavljena dobra 

organizacijska klima, vendar je na podlagi rezultatov raziskave moč zaslediti pomanjkanje 

timskega dela. Zaposleni so pripravljeni sodelovati v timih, toda iz pridobljenih rezultatov 

sklepam, da narava delovnih mest to onemogoča. Prav zato predlagam, da v podjetju več 

energije vložijo v spodbujanje timskega dela, ki bo dvignilo raven storitev na delovnem 

mestu. Pri tem je pomembno, da se med zaposlenimi vzpostavijo bolj pogosti stiki, kjer se 

združujejo številne nasprotujoče lastnosti, ki so pomembne za uspešno realizacijo delovnih 

nalog. Potrebno je spodbujati vsestranske načine komuniciranja članov tima, kar je osnovni 

pogoj za polno integracijo samega procesa dela.  

 

Proaktivnost spodbuja aktivno vedenje posameznikov, rešuje probleme in udejanja ideje, ki 

odpravljajo pomanjkljivosti pasivnega vedenja. Pri proučevanju tovrstne problematike v 

podjetju sem prišel do zaključka, da vodje tako na podlagi anketnega vprašalnika kot tudi na 

podlagi intervjuja menijo, da so nekateri zaposleni preveč pasivni. Posledica tega se čuti v 

pomanjkanju inovativnosti in ustvarjalnosti. Prav proaktivno vedenje bi po mojem mnenju 

pomenilo začetek sprememb. Problem, s katerim se srečuje podjetje na tem področju, je 

predvsem v prevelikem zanašanju na posnemanje dobrih praks drugih konkurenčnih in 

primerljivih evropskih letališč. To je sicer dobra iztočnica za uvajanje izboljšav, toda vsako 

poslovno okolje je specifično in zahteva lastno vključevanje v procese izboljšav. Zato menim, 

da bi podjetje Aerodrom Ljubljana moralo bolj izkoriščati lasten potencial in graditi na večji 

proaktivni motivaciji zaposlenih. 

 

Na podlagi raziskave ugotavljam, da so povratne informacije za motiviranje zaposlenih v 

podjetju Aerodrom Ljubljana zelo pomembne. Več kot polovica respondentov je mnenja, da 

je v podjetju prisotna komunikacija med podrejenimi in nadrejenimi ter je element, ki 

združuje in krepi vezi med zaposlenimi na različnih ravneh. Zato predlagam vodstvu podjetja, 

da postopoma sprejmejo ukrepe za izboljšanje tovrstne komunikacije in preko povratnih 

informacij seznanijo zaposlene o kakovosti njihovega dela ter o poslovanju podjetja na 
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splošno. Poleg tega se morajo vodje zavedati, da so zaposleni ključ do uspeha. Analiza je 

pokazala velik odstotek strinjanja respondentov s trditvijo, da v podjetju ne cenijo njihovega 

dela. Zato predlagam, da morajo vodje večjo pozornost usmeriti v občutke posameznikov. Že 

sama pohvala ob dobro opravljenem delo ima po mojem prepričanju velik vpliv na občutke 

posameznikov. 

 

Respondenti so pripravljeni sprejemati višjo stopnjo odgovornosti, kar pomeni, da jim morajo 

v podjetju Aerodrom Ljubljana zagotoviti večjo avtonomijo pri opravljanju nalog. Zaposlene 

je potrebno opolnomočiti, saj je kar 60 % respondentov zanikalo trditev, da imajo svobodo pri 

sprejemanju odločitev. Prevzemanje odgovornosti predstavlja izziv in v zaposlenih spodbuja 

občutke večje koristnosti, hkrati pa povečuje samozavest. Celoten proces prenašanja 

odgovornosti na zaposlene povečuje njihovo storilnost in motivacijo na delovnem mestu. 

Prevzem odgovornosti ne pomeni nujno, da mora zaposleni vse odločitve sprejemati sam, 

temveč lahko sodeluje z ostalimi zaposlenimi v podjetju. Pomembno je, da se opolnomočenje 

nadgrajuje, saj se bo organizacija pomikala navzgor po kontinuumu opolnomočenja. 

 

SKLEP 

 

Ko se vodja odloča o motiviranju svojih sodelavcev, mora vedeti, da je za uspešno 

motiviranje potrebno poznati potrebe zaposlenih in v zvezi z njimi sprejemati odločitve. 

Poudariti moramo, da motiviranje z denarnimi nagradami ni edini načini motiviranja ter da bi 

se morali managerji bolj pogosto odločati za sodobnejše nefinančne motivacijske dejavnike. 

V podjetju je potrebno ustvariti ustrezno organizacijsko klimo, ki ustvari ugodne odnose med 

zaposlenimi in spodbuja timsko delo. Delovanje vsake organizacije je svojevrstno in če 

določen tip motivacije ustreza eni organizaciji, še ne pomeni, da je primeren tudi za drugo 

organizacijo. Naštetih je veliko motivacijskih teorij, ki skušajo opisati vpliv motiviranja na 

vedenje posameznikov, in prav vsaka je prispevala svoj delež k osvetlitvi problematike 

motiviranja zaposlenih. Ko združimo vsa ta spoznanja, ugotovimo, da moramo za uspešno 

vodenje postaviti ustrezne cilje, ne glede na to ali motiviramo tim ali posameznika.  

 

Glavni cilj magistrskega dela je na podlagi obstoječih teoretičnih znanj predstaviti 

posamezne pristope motiviranja zaposlenih ter na podlagi kvalitativne raziskave prepoznati 

njihovo prisotnost v podjetju. Za lažje uresničevanje cilja sem magistrsko nalogo razdelil na 

tri glavna poglavja. V prvem poglavju proučujem konstrukt motivacije zaposlenih, ki ga 

podkrepim s pregledom teorij s področja motivacije, ki so bile značilne za prejšnje stoletje in 

predstavljajo osnovo za sodobne pristope motiviranja. V tem poglavju obrazložim termina 

notranje in zunanje motivacije, ki se medsebojno izključujeta. Zaposleni, ki so zunanje 

motivirani, radi sodelujejo v procesu, dokler ne zadovoljijo svojih potreb. Z zadovoljenimi 

potrebami ugasne tudi želja po aktivnostih, saj ta motivacija zasleduje motive zunanjih 

nagrad. Notranja motivacija pa uresničuje potrebe lastnega zadovoljstva in je osnova za 

psihološko rast, ki pozitivno vpliva na človekovo obnašanje in počutje.  
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V drugem poglavju proučujem sodobne pristope motiviranja zaposlenih in timov. Velik del 

pozornosti namenjam opolnomočenju, ko managerji odgovornost prepustijo zaposlenim, da 

sami s svojim znanjem rešujejo delovne naloge. Nekateri so na odgovornost pripravljeni, 

medtem ko drugi doživljajo stres. Opolnomočenje predstavlja priložnost za osebni razvoj in 

zagotavlja svobodo pri delu. V tem sklopu opisujem tudi ostale pristope vseživljenjskega 

izobraževanja, proaktivne motivacije, mentorstva in pozitivnega organizacijskega vedenja. 

Vsi sodobni pristopi ustvarjajo razmere, ki vplivajo na razvoj osebnostnih lastnosti 

posameznikov, ki so ključne za doseganje boljših rezultatov. Pri motiviranju timov je 

pomembno predvsem sodelujoče timsko učenje, kjer posamezniki znotraj skupine povečujejo 

individualno znanje na podlagi izmenjave izkušenj v skupini. Če managerji želijo, da bo 

skupina uspešna, morajo njenim članom pustiti svobodo, da sami odločijo, katera dejanja so 

potrebna za ugoden končni rezultat njihovega delovanja. Empirične raziskave so pokazale, da 

je organizacijska klima tisti dejavnik, ki ima močan vpliv na organizacijski nastop in na 

zadovoljstvo zaposlenih. Z dozorevanjem in razvojem skupine narašča tudi delovni učinek in 

delo samo. Tretje poglavje temelji na znanstvenem pristopu kvalitativne analize študije 

primera podjetja Aerodrom Ljubljana. Pri zagotavljanju primarnih podatkov o dejanskem 

stanju v podjetju uporabljam metodo globinskega intervjuja in anketnega vprašalnika, ki sta 

osnova za kvalitativno analizo.  

 

Rezultati raziskave potrjujejo prisotnost in velik pomen konstruktov sodobnih pristopov 

motiviranja zaposlenih v podjetju Aerodrom Ljubljana. V magistrskem delu izpolnim vse tri 

zastavljene cilje in potrdim tezo, da predstavlja ustrezna motiviranost zaposlenih na delovnih 

mestih temelj za dolgoročno delovanje organizacije. Zato je tudi v organizacijah smotrno 

analizirati posamezne pristope motiviranja zaposlenih, saj zaposleni na ta način lahko 

maksimalno izkoristijo svoj potencial. Pri magistrskem delu naletim predvsem na vsebinske 

in metodološke omejitve. V okvir metodoloških ovir spadajo predvsem subjektivna podajanja 

mnenj anketirancev, zato je vprašljiva objektivnost odgovorov. Po mojem mnenju veliko 

oviro predstavlja velikost vzorca, ki je dokaj majhna in omejena. Pomemben je tudi podatek, 

da so v samo analizo vključeni zaposleni iz prometno tehničnega sektorja. Vsebinske 

omejitve se nanašajo na podajanje sekundarnih virov v uvodnih dveh poglavjih in njihovi 

povezavi s primarnimi podatki, pridobljenimi na podlagi analize konkretnega slovenskega 

podjetja.  
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