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POVZETEK 

V diplomski nalogi sem se osredotočila na odnose na delovnem mestu. V teoretičnem delu 

sem raziskala pomene vrednot, ki so za vsakega posameznika različne. Osredotočila sem se na 

različne motivacijske načine, ki motivirajo zaposlene. Seveda ima vsak zaposleni drugačne 

želje po motivaciji, zato mora vodja organizacije dobro poznati svoje zaposlene, da zna 

vsakega ustrezno motivirati. Na odnose večkrat vplivajo tudi konflikti, ki se jim včasih težko 

ognemo. 

V empiričnem delu sem izbrala kvantitativen način raziskovanja. Uporabila sem anketni 

vprašalnik, ki sem ga razdelila 250 zaposlenim. Anketni vprašalnik je rešilo 123 zaposlenih. 

Rezultate sem nato predstavila v grafičnih prikazih in potrdila dve hipotezi ter eno ovrgla. 

Ocenjujem, da je za dobre delovne rezultate ključen dober odnos med zaposlenimi. Delo bo 

opravljeno hitreje in kvalitetnejše.  

Ključne besede: odnosi, motivacija, konflikti, stres, mobing in vrednote. 

 

ABSTRACT 

My diploma thesis focuses on relationships at the workplace. In the theoretical part I 

researched the meanings of values that are different for each individual. I focused on a variety 

of motivational ways that motivate employees. Of course, each employee has a different 

desire for motivation, so the head of the organization must be well familiar with their 

employees to be able to properly motivate each and every one of them. Relationships are 

often also affected by conflicts, which are sometimes difficult to avoid. 

In the empirical part I have chosen a quantitative research method. I used a questionnaire 

which was distributed to 250 employees. The questionnaire we completed by 123 employees. 

I then presented the results in charts and confirmed the two hypotheses, while one was 

rebutted.  

I estimate that good relationship between employees is essential for achieving good working 

results. The work will be done faster and better.  

Keywords: relationships, motivation, conflicts, stress, mobbing and values. 
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1 UVOD 

V diplomski nalogi sem se osredotočila na odnose na delovnem mestu. Dobri delovni odnosi 

imajo pozitivne učinke na vse zaposlene. Ti učinki se nato poznajo na rezultatih dela v 

organizaciji. Na odnose znotraj organizacije lahko pomembno vplivajo tudi vrednote, zato 

sem pozornost posvetila tudi njim. Vsak posameznik ima namreč svoj sistem vrednotenja in 

se ravna po njem. To velja za konkretne vrednote, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Le-te 

so: enakost, pravice, napredek, dobrota in podobno. Gre za prepričanja, kaj posamezniki in 

organizacije vidijo kot pozitivno. Vrednote so zavestno izraz, za kar se organizacija zavzema, 

nekakšen notranji kompas, ki usmerja ravnanja in vedenje organizacije in ljudi ter utrjuje 

pojmovanje tega, kaj je pomembno (Musek Lešnik, 2003). V odnosih na delovnem mestu 

torej vrednote igrajo precej pomembno vlogo. 

V vsaki organizaciji je izrednega pomena, da so zaposleni motivirani za izvajanje svojega 

dela in nalog. Ker je za odnose na delovnem mestu motivacija zelo pomembna, sem v 

diplomski nalogi obdelala tudi to področje. Motivacija pomeni, da z našim ravnanjem drugo 

osebo spodbudimo k delovanju. (Scobie, 2009). Pri tem so nam v pomoč razne motivacijske 

teorije, kot so Maslowa teorija, teorija ekonomske motivacije, Herzbergova motivacijska 

teorija, Vroomova motivacijska teorija, Hackman-Oldhamova teorija in Glasserjeva teorija. 

Poleg vrednot in motivacije je pomembno tudi poznavanje primernih načinov komuniciranja 

med zaposlenim in vodjo ter poznavanje načinov za uvajanje sprememb v organizaciji.  

V teoretičnem delu diplomskega dela sem raziskala različne pojme in teorije o odnosih v 

organizaciji, raziskovala sem, kako odnose izboljšati,  kaj sploh so problemi in konflikti in 

kako se z njimi soočati oziroma kako jih reševati. 

Ker se znotraj odnosov dogaja vse našteto in še precej več, to na zaposlenih pušča določene 

posledice. Zaposleni lahko dogajanje izkoristijo za svojo osebno rast. A pogosto odnosi 

pripeljejo tudi do prekomernega stresa. Ta se najpogosteje odraža na zdravstvenih težavah 

vpletenih. Sama sem mnenja, da je stres eden pomembnejših pojavov, ki spremljajo odnose na 

delovnem mestu, zato sem ga v diplomski nalogi tudi podrobneje raziskala. 

Za empirični del diplomskega dela sem uporabila kvantitativno metodo raziskovanja, in sicer 

sem uporabila anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik je rešilo 123 zaposlenih v treh podjetjih. 

Z vprašanji sem potrdila oziroma ovrgla zastavljene hipoteze. 

Zastavljene hipoteze se glasijo: 
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1. S pravilnimi motivacijskimi prijemi lahko dosežemo odlične rezultate med 

zaposlenimi. Dobro motiviran zaposleni bo delo opravil hitreje in kvalitetnejše. 

2. Dober odnos med vodjem in zaposlenim je izrednega pomena. Če vodja dobro pozna 

svoje zaposlene in zna z njimi pravilno in primerno komunicirati, bo delovno ozračje 

prijetno in se bo odražalo na samih rezultatih dela. 

3. Z mobingom (trpinčenjem na delovnem mestu) se je srečal že skoraj vsak zaposleni. 

Cilji diplomske naloge: 

1. Raziskati pomene vrednot in različnih motivacijskih teorij, ki so nam v pomoč pri 

raziskovanju odnosov med zaposlenimi kot tudi v odnosu zaposleni - vodja.  

2. Preveriti, na kakšen način poteka komunikacija med vodjo in zaposlenim. 

3. Potrditi oziroma zavreči zastavljene hipoteze.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Vrednote 

V vsakdanjem življenju se večkrat srečujemo s pojmom vrednote, naj si bo na televiziji, v 

revijah ali v vsakdanjih pogovorih. Pri tem se sprašujem, kakšen je namen vrednot v 

organizacijah. Naše osebne vrednote so globoko zakoreninjene v nas samih in vplivajo na  

naša življenja dan za dnem, in sicer tako na delovnem mestu kot tudi v privatnem življenju. 

Vrednote vplivajo na naše moralne sodbe in na naš odnos do drugih ljudi. Vsak od nas ima 

svoj sistem vrednot, po katerem se ravna. Ljudje cenimo in vrednotimo različne stvari,  

dejavnosti ali osebnosti. Različni pojavi imajo na nas različne vplive. Privlačijo nas ali nas 

odbijajo (Petaros, 2006). Ljudje smo namreč med seboj različni in tako tudi različno gledamo 

na vrednote. Vse to v delovanje podjetja prinaša določene spremembe, na katere moramo biti 

pozorni, saj bo le tako poslovanje podjetja kar se da optimalno. 

Vrednote pravimo pojmom, ki se nanašajo na stvari, ki jih vrednotimo visoko in si 

prizadevamo za njihovo uresničitev. To velja za čisto konkretne stvari, s katerimi se 

vsakodnevno ukvarjamo. To so: enakost, pravice, napredek, dobrota in podobno. 

Vrednote predstavljajo osnovne prioritete kulture v organizaciji. Gre za prepričanja o tem, kaj 

organizacija in posamezniki vidijo kot pozitivno. So izraz tega, za kar se organizacija 

zavzema. Ali kot pravi Lešnik: »Nekakšen notranji kompas, ki usmerja ravnanja in vedenja 

organizacije in njenih ljudi ter utrjuje pojmovanje tega, kar je pomembno, za kar se je vredno 

bojevati in zavzemati.« (Lešnik 2003, str. 47).  

Vrednote so temeljna prepričanja ljudi, ki usmerjajo in različno presojajo v določenih 

situacijah. So pozitivna življenjska načela posameznika in skupine. Vrednota je za vsakega 

posameznika nekaj, po čemer stremi in kar uresničuje (cilji, ideali, vodila, drža). Je torej 

človekov odnos do nečesa, kar ima zanj večjo ceno, pomembnost, veljavnost … v primerjavi s 

čim drugim; tipi, norme ali standardi, ideali ali vodila (Jelovac, 2002). 

2.1.1 Nastanek vrednot 

Na nastanek in oblikovanje naših vrednot vplivajo številni dejavniki. Med našim odraščanjem 

smo deležni številnih zunanjih dražljajev, ki vplivajo na naše dojemanje sveta. Ti zunanji 

vplivi oblikujejo naše vrednote. Nekatere se trdno vpete v naše prepričanje, spet druge z leti in 
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novimi izkušnjami spreminjamo, dopolnjujemo ali jim povečamo oziroma zmanjšamo 

pomembnost. 

Lahko bi rekli, da temelje za razvoj vrednot postavimo že v ranem otroštvu. Tukaj so 

najpomembnejši starši in tudi stari starši. V zadnjem obdobju na to precej vplivajo tudi 

vzgojitelji in učitelji, ki z otroki preživijo velik del dneva. Prav tako imajo na oblikovanje 

vrednot velik vpliv prijatelji, s katerimi preživljamo čas v šoli in v prostem času. 

Zaradi poplave številnih medijev (radio, televizija, internet, tiskani mediji ...) so le-ti velik 

dejavnik, ki vpliva na oblikovanje naših vrednot tako v odraščanju kot tudi kasneje. 

Pri vsem tem veliko vlogo igrajo lastne izkušnje, lastno doživljanje situacij in dogodkov, ki se 

vtisnejo v naš spomin in trajno oblikujejo naše vrednote. 

V zrelejšem obdobju na oblikovanje naših vrednot vsekakor vpliva okolje, v katerem delamo, 

in sodelavci, s katerimi preživljamo večji del dneva. 

Dejavnik, ki vpliva na oblikovanje naših vrednot, je okolje, v katerem živimo in delamo; so  

starši, ki nas vzgajajo in jih posnemamo; so lastne izkušnje, ki jih dobimo skozi odraščanje. 

Na nas vplivajo tudi kultura, vera, prijatelji in pomembne osebe, vzorniki ter mediji (Jelovac, 

2002). 

2.2 Konflikt 

Večina ljudi razume konflikt kot prepir ali celo pretep ter meni, da so konflikti škodljivi in da 

se jim je najbolje izogibati. Strokovnjaki s področja komuniciranja ugotavljajo, da so konflikti 

v medsebojnih odnosih del komunikacijskih procesov in da je ključnega pomena edino to, kar 

z njimi naredimo. Smiselno je torej, da razvijamo svoje sposobnosti za njihovo obvladovanje 

in reševanje (Erjavšek, 2000). Iz navedenega razberemo, da je konflikt, iz katerega se ničesar 

ne naučimo ali kjer ne pridemo do rešitve, res lahko razumeti kot prepir, in je zagotovo 

škodljiv za celotno organizacijo in vpletene. 

Kot meni Iršič, pride do konflikta, ko dva ali več sistemov (lahko tudi več sistemov znotraj 

istega sistema oziroma teritorija) zaradi neusklajenosti ne funkcionirajo optimalno (Iršič, 

2004). 

S konflikti se srečujemo vsepovsod, lahko so tudi medosebni. Vprašanje, ki si ga moramo 

postaviti, je le, kako rešiti konflikt. Konflikte lahko rešujemo in prevzemamo odgovornosti za 

njih ali pa krivdo zvalimo na druge; lahko jih obravnavamo kot pozitivne in z njihovo 
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pomočjo rastemo, lahko pa nas uničijo. Če bomo menili, da so konflikti le slabi, se jim bomo 

izogibali. Na ta način bomo izgubili priložnost, da se zavemo možnosti, ki jih imamo na 

voljo. Te možnosti se imenuje izbira. Na kakšen način bomo izbrali, da se rešimo konflikta? 

Rešitev je lahko pozitivna in pomirjajoča. Rešimo konflikt, se zavemo svojih napak, 

predvsem pa ugotovimo, kaj je bil povod za konflikt. Škoda bi bilo, da zaradi nerešenih 

konfliktov izgubimo ljubljene osebe in ostanemo sami. Samote se boji vsak. Človek ni 

samotarsko bitje, narejeno je, da živi z družbo. Konfliktov se ne smemo bati, ampak se 

moramo z njimi čim prej soočiti. Problemi se samo potencirajo, če jih ne želimo videti. 

2.2.1 Pozitivne posledice konfliktov 

Zaželeno je, da se s problemi čim prej soočimo. Le odkrit »spopad« s problemi lahko pripelje 

do pozitivnih posledice konfliktov oziroma do rešitev (Erjavšek, 2000). Te so: 

- ozavestimo probleme in najdemo ustreznejše rešitve,  

- konflikti spodbujajo spremembe,  

- konflikti razbijajo monotonost in mobilizirajo energijo,  

- ko imamo razrešen konflikt, tako bolje spoznamo sebe ter druge, poglobimo in 

obogatimo odnos.  

Konflikti, ki smo jih rešili, prispevajo k širjenju znanja in razumevanja sveta in življenja. 

Omogočajo nam intenzivno sodelovanje in prinašajo višjo raven kulture ter omogočajo večje 

zaupanje vpletenim (Erjavšek, 2000). Kar pa je najpomembneje, prinašajo napredek in 

hitrejšo pot do cilja. Torej nam omogočajo doseganje boljših rezultatov. 

2.2.2 Kaj je teritorialnost? 

Vsaka oseba je del skupnosti in vsak sistem potrebuje določen teritorij za svoj obstoj in 

delovanje. Brez teritorija smo obsojeni na propad, ker brez njega ne moremo delovati. 

Teritoriji so področja, ki jih posamezniki ali skupnost doživljajo kot svoja, kjer imajo nadzor, 

prevzemajo iniciativo in odgovornost. Izraz teritorij ne predstavlja samo geografske ali 

materialne teorije, ampak predstavlja vse vidike življenja. Obstajajo različne vrste teritorija; 

poleg materialnega (soba, pisarna, denar itd.) poznamo še socialen teritorij (prijatelji, 

sorodniki, družina itd.), informacijski teritorij (dostop do določenih informacij), psihološki 

teritorij (čustva, misli, pozornost itd.), politični teritorij, intimni teritorij, časovni teritorij, 
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kulturni teritorij, akcijski teritorij in jezikovni teritorij (Iršič, 2004). Gre torej za območje, na 

katerem osebe in/ali organizacije delujejo. 

2.2.3 Vrste konfliktov 

Za boljše razumevanje konfliktov in lažje reševanje le-teh je dobro, da vemo, da obstaja več 

vrst konfliktov. Če ne poznamo vira konflikta, ga bomo le s težavo rešili. Ker ne vemo, česa 

naj bi se lotili,  začnemo delovati drug proti drugemu. Pogosto tako ravnamo, a ne z 

namenom, da bi konflikt rešili; s takšnim ravnanjem stanje samo poslabšamo. Poznamo več 

stopenj konflikta, in sicer jih delimo na stopnjo razširjenosti oziroma fokusa. Fokus konflikta 

je lahko problem (prva stopnja), oseba (druga stopnja) ali odnos (tretja stopnja). Vsaka 

naslednja stopnja je povezana z več destruktivnimi taktikami in težje rešljivimi konflikti. 

Konflikt, ki je predvsem osredotočen na problem, je lažje rešljiv, zato je smiselno, da 

poskusimo preprečiti prehajanje konflikta na višjo stopnjo oziroma da postopno znižujemo 

stopnjo konflikta do te mere, da pridemo do osredotočenosti na problem (Iršič, 2004). 

Zaželeno je torej, da se konflikt odkrije čim prej, da se lahko tako osredotočimo na njegovo 

reševanje. 

Po odkritosti konflikta lahko le-te zopet ločimo na tri dele. Ločimo jih na potlačene, prikrite 

in odkrite konflikte. Potlačen konflikt je tisti, ki se ga ne zavedamo; prikrit konflikt je tisti, 

katerega je delno nekdo že opazil, a skupina še vedno deluje oziroma poskuša delovati, kot da 

ga ni. Odkrit konflikt je tisti, ki je opažen in se ga udeleženci lahko zavedajo, pri čemer pa ni 

nujno, da ga tudi rešujejo (Iršič, 2004). V primeru potlačenih konfliktov smo v položaju, ko 

niti ne vemo, da konflikt obstaja. Tako v takšnem primeru niti ne obstaja možnost, da bi se 

lahko lotili reševanja konflikta. Zato je zelo pomembno, da smo pozorni na morebitne 

potlačene konflikte, jih najdemo, razkrijemo ter delujemo v smeri njihovega reševanja. 

V primeru prikritih konfliktov je pomembno, da so zaposleni seznanjeni s postopki, ki bi 

morali slediti v primerih, ko se takšen konflikt opazi. Če ga namreč opazimo in ne delujemo v 

smeri njegove rešitve oziroma ne storimo ničesar, smo v podobnem položaju kot v primeru 

potlačenih konfliktov. Tako je zelo pomembno, da zaposleni poznajo korake ob odkritju 

konflikta, s tem seznanijo pristojne, da se prične delovati na njihovi odpravi. 

Za odkrit konflikt bi lahko rekli podobno kot v primeru prikritega konflikta, le da je tukaj 

vpletenih več zaposlenih, ki so spoznali konflikt, vedo, da obstaja, vendar ker nimajo znanj, 



7 

 

volje ali usmeritev, ne storijo ničesar, da bi se konflikt pričelo reševati. Zato je pomembno, da 

se takšne situacije v organizacijah odkrije ter zaposlene seznani z reševanjem le-teh. 

Glede na aktivnosti ločimo aktivne in pasivne konflikte. Pasiven konflikt je takšen, ki se ne 

razvije in se z njim nič ne dogaja, torej stagnira. Aktiven konflikt je tisti, ki se spreminja, se 

poglablja, širi ali rešuje. Z njim se nekaj dogaja, lahko v pozitivni ali negativni smeri (Iršič, 

2004). Ne glede na to, ali se konflikti spreminjajo ali ostajajo na istem nivoju, dolgoročno 

slabijo uspešnost organizacije. Tako moramo biti enako pozorni na vse vrste konfliktov. 

Ne glede na obliko konflikta lahko zaključimo, da praktično vsi konflikti dolgoročno škodijo 

organizaciji. Zato je njihovo odkrivanje in odpravljanje ključno za uspešno poslovanje 

organizacije v prihodnje. 

2.2.4 Odzivi na konflikt 

Da se ne bi samo izogibali konfliktov, je pomembno, da se znamo s konflikti spoprijeti. 

Poznamo nekaj načinov, kako rešiti konflikte (Erjavšek, 2000). 

1. Izogibanje: umaknemo se, da bi se izognili konfliktu. To za nas pomeni, da se 

odpovemo cilju in odnosu ter se tako izognemo sporni temi kot tudi ljudem, s katerimi 

smo v konfliktu. Način počiva na verovanju, da se je lažje umakniti kot soočiti s 

konfliktom. Žal je izogibanje pogosto prisotno pri soočanju s problemi. A izkušnje 

kažejo, da se z izogibanjem konflikte le prestavlja in ne redko se ti še potencirajo. 

2. Prisila: konflikt poskušamo obvladovati s silo, ter tako nasprotno stran prisiliti 

sprejeti našo rešitev. Gre za tekmovalen pristop. Običajen konflikt eskalira in zelo 

verjetno je, da se bo pojavil tudi v prihodnje. Takšen pristop lahko pripelje do po 

navadi le začasne rešitve. Ena stran se odmakne ali popusti pod pritiski druge. Vendar 

prisila nikakor ni način, s katerim bi prišli do trajnejše rešitve. 

3. Pomiritev: konflikt se poskuša zmanjšati, tako da medosebni odnosi ne bodo 

prizadeti. Ljudje verjamejo, da pogovor o konfliktu bolj škodi kot koristi medosebnim 

odnosom. 

Značilne taktike: 

- zanikanje obstoja problema,  

- zgladitev vsebine problema,  

- spreminjanje teme ali preusmeritev pozornosti, da se izognemo problemu,  

- zanikanje čustev, ki jih imamo v zvezi s problemom (Erjavšek, 2000). 
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Tudi pomiritev običajno pripelje le do začasnih rešitev in pogosto ni primeren način za 

njihovo trajnejše reševanje. Se pa na ta način umirja strasti in lahko bi tudi rekli, 

pripravlja »teren« za kasnejše resnejše reševanje konfliktov, če oziroma ko bo za to 

tudi volja. Brez volje po rešitvi konfliktov so vsi načini večinoma neuspešni ter 

pogosto usmerjeni k pomiritvi in ne k dejanski rešitvi konflikta. 

4. Pogajanje: vsaj delno smo se pripravljeni odpovedati svojemu cilju, drugega pa 

poskušamo prepričati, da stori podobno. Išče se rešitev, s katero bi obe strani pridobili. 

Pogajanja sicer pogosto vzamejo veliko časa in energije, vendar če je volja in želja pri 

vseh vpletenih straneh, je to lahko način, ki bo pripeljal do trajnejše rešitve konflikta. 

5. Reševanje problema: konflikt se obravnava kot problem, ki ga je potrebno rešiti. 

Zato se išče rešitev, ki bo omogočila uresničitev lastnih ciljev kot tudi ciljev drugih. 

Konflikt se razume kot možnost izboljšanja odnosa. 

2.3 Problem in reševanje problemov 

Problem je stanje, ki se razlikuje od želenega, ne da bi za to imeli jasno predstavo o tem, kako 

bomo želeno stanje dosegli. Reševanje problemov je zavesten miselni proces, ki je usmerjen k 

doseganju reševanja želenega stanja, čeprav ne vidimo očitne rešitve (Iršič, 2004). Torej ko se 

sprašujemo, kaj je problem, pridemo do zapletene definicije. Če ne vemo, kaj točno je 

problem, je pot do rešitve precej težja, kot če problem poznamo. Torej so lahko problemi 

dobro ali slabo opredeljeni. Za dobro opredeljene probleme je značilno, da so sedanje stanje, 

želeno stanje in možne aktivnosti za spremembe jasne tistemu, ki problem rešuje. Pri slabo 

opredeljenih problemih pa temu ni tako. Kaj je problem in kaj ni, je za vsakega posameznika 

različnega pomena. Za nekatere je neka situacija velik problem, medtem ko ta ista situacija za 

druge ne predstavlja problema. Zato je še toliko bolj pomembno, da se probleme točno 

opredeli. Če torej na kratko povzamem, je problem situacija, za katero še ne poznamo rešitve, 

ampak jo moramo šele odkriti.  

Poleg rešitve, ki se nam lahko ponudi ob reševanju problema, lahko pridemo tudi do novih 

odkritij, kako reševati konflikte. 

2.4 Kaj je stres? 

Stres je pozitiven pojav, ki nam kot človeku omogoča preživetje. Kadar čakamo na prehodu 

za pešce, smo pod stresom, kar je tudi pravilno, saj smo takrat bolj pozorni na promet in 
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imamo večje možnosti, da bomo varno prečkali cesto. Stres je podoben električnemu toku, saj 

nam zvišuje budnost, povečuje energijo in izboljšuje učinkovitost. Kadar je električna 

napetost previsoka, ima stres lahko neugodne posledice za človeka, kot je na primer 

neustrezno odzivanje na zunanje dogodke. Enako velja tudi za premajhno stresno 

obremenitev, saj povzroča brezvoljnost, počasnost in neučinkovitost. Stres postane nevaren za 

osebo, kadar ima ta občutek, da zahteve okolja presegajo naše zmožnosti (Powell, 1997). 

S stresom se pogosto srečujemo pri javnem nastopanju. Primerna količina stresa je pri tem 

zaželena, saj nas predhodno prisili, da se na nastop pripravimo in ga tudi dobro izpeljemo. 

Prevelika količina stresa je nevarna, saj nam lahko onemogoči nastopanje, kot smo si ga 

zastavili. Tako se lahko pojavijo težave, kot je pozabljanje besedila, požiranje besed, prehitro 

govorjenje, izpuščanje ključnih točk ipd. Na drugi strani pa je prav tako nevarna premajhna 

količina stresa. To nam onemogoča, da bi se na nastop dobro oziroma dovolj pripravili in 

lahko s tega vidika potem v samem nastopu pride do težav. 

Stres postaja zadnja leta tudi velik problem delovnega sveta. Število problemov, ki naraščajo 

zaradi stresa na delovnem mestu, je začelo skrbeti tudi svetovne zdravstvene ustanove. Stres, 

ki je na delovnem okolju, ne prizadene samo zaposlenega, ampak tudi organizacijo. 

Organizacija opazi stres z visoko stopnjo odsotnosti zaposlenega, z veliko frustracijo kadrov, 

slabimi medosebnimi odnosi,  izgubljajo ugled, dosegajo nižjo kakovost in slab zgled (Meško, 

2011). Prekomeren stres na delovnem mestu se lahko močno potencira s krajšimi roki za 

dokončanje določenih projektov ali pa k temu z določenimi pritiski vplivajo nadrejeni. 

Posledice stresa se ne odražajo takoj, ampak jih lahko opazimo šele po določenem času. Kot 

meni Maja Meško, se stres najpogosteje odraža na zdravju zaposlenih, ki delujejo v stresnem 

okolju, posledično pa seveda tudi pri delovnih rezultatih. Stres se iz delovnega okolja prenaša 

tudi v domove. Torej zaposleni stres, ki ga doživljajo na delovnem mestu, neredko prenesejo 

tudi domov na svoje partnerje in otroke. To je opaziti predvsem pri zmanjšani strpnosti 

številnih staršev do svojih otrok. 

»Da lahko obvladaš stres, moraš najprej spremeniti način mišljenja« (Powell 2000, str. 33). 

Kot je že pred časom povedal tudi Albert Einstein, nas je neko razmišljanje pripeljalo do 

točke, kjer se nahajamo trenutno. Če ne bomo ničesar spremenili, tako tudi v bodoče ne 

moremo pričakovati, da bomo prišli do drugačnih rezultatov. Kot pravi dr. Trevor, moramo 

spremeniti način razmišljanja in način delovanja. 
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Stres je večji, če imajo zaposleni občutek, da imajo malo podpore s strani svojih nadrejenih in 

sodelavcev, ter v primerih,  ko imajo zaposleni premalo nadzora nad svojim delom ali nad 

tem, kako se soočati z delom, pritiskom in zahtevami nadrejenih ali sodelavcev. Pritisk pri 

delu je skoraj vedno prisoten in se ga težko znebimo. Tisti pritisk, ki je s strani posameznika 

označen kot sprejemljiv, lahko namreč vzdržuje pozitivno vzburjenje, motivacijo za delo in 

učenje. Šele takrat, kadar pritisk postane prekomeren ali kako drugače neobvladljiv, pripelje 

do doživljanja stresa (Levovnik, 2014). Kar lahko nadrejeni naredijo takoj, je to, da jasno 

izrazijo podporo svojim podrejenim in odkrito stojijo za njihovim delom. S tem seveda stresa 

ne bomo odpravili, je pa gotovo s tem narejen korak v pravo smer. 

Odraslim osebam ne povzroča stresa le služba. Neka študija je ugotovila, da več kot polovica 

ljudi ponoči ne spi zaradi skrbi glede zdravja, denarja ali dogajanja v svetu (terorizem, 

spremembe podnebja in podobno). Vse te skrbi, ki jih imajo odrasli, povzročajo, da le trije 

odstotki odraslih spijo dovolj. Spremenjen način življenja, pri katerem se manj gibljemo in 

manj zdravo prehranjujemo, vpliva na delovanje stresa (Middleton, 2009). Že brez stresa na 

delovnem mestu imamo očitno odrasli ogromno skrbi, ki lahko močno vplivajo na kakovost 

našega delovanja. Zato je s strani vodilnih v podjetju nujno potrebno, da zaposlenim pri delu 

omogočijo minimalno količino stresa ter tako veliko pripomorejo k boljšim rezultatom. 

Morda bi lahko v podjetju pripravili tudi izobraževanja, kjer bi zaposlene učili in spodbujali k 

zmanjševanju stresa v vsakdanjem življenju. Verjamem, da bi zmanjšanje gledanja televizije  

lahko k temu veliko doprineslo. V stanovanju nimam televizije. Na ta način zmanjšujem vpliv 

medijev in se tako manj obremenjujem recimo s poplavami na drugem koncu sveta, na katere 

tako ali tako nimam vpliva. 

Človek tako nenehno išče ravnotežje med zahtevami vsakdanjega življenja in svojo 

sposobnostjo, da se spopada s temi zahtevami. Če zahteve prevladajo nad našimi 

sposobnostmi, izgubimo občutek za pravilno ravnotežje in pojavijo se simptomi stresa. V 

službi, pri športu, izobraževanju, umetnosti in na vseh drugih področjih v življenju smo 

najbolj učinkoviti takrat, ko smo v pravem ravnovesju; a prisotna mora biti tudi napetost med 

dolžnostmi in zmožnostmi (Powell, 1997). Seveda ni vse na strani podjetja; pomembno je, da 

tudi posameznik poskrbi za čim manj stresa in poskuša, kot sem že omenila, iz vsakdana 

odstraniti nepomemben stres.  

Tudi to, kako razmišljamo o določeni situaciji, lahko pomembno vpliva na naše dojemanje 

stresa. Zato bi na tem mestu kar citirala dr. Sarah Brewer: »Moči misli nad telesom naj ne bi 
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nihče jemal za samoumevno. Moč misli je pomembna, saj nam definira, ali je stres pozitiven 

ali ima negativne učinke za naše telo« (Brewer 1999, str. 46). 

Najpogostejši povzročitelji stresa so različne spremembe in odnosi (v družini, službi, med 

prijatelji). Povzročitelji so tudi ljubezen, otroci, ločitve, izguba partnerja ali družinskega 

člana, neuspeh pri izpitih, denarne težave, služba, brezposelnost, kriza srednjih let, razne 

nesreče in še bi lahko naštevali (Powell, 1999). 

Naše sposobnosti, da se odzivamo na stres, so v marsičem odvisne od naše pripravljenosti za 

spopadanje z vsakodnevnimi dolžnostmi in z ohranjanjem ravnotežja. Vseh teh sposobnosti se 

lahko naučimo in jih sproti razvijamo. Pomembne sposobnosti so: 

- samozavestno vedenje, 

- racionalno razmišljanje, 

- učinkovito organiziranje lastnega življenja, 

- kakovost in količina odnosov, 

- skrb zase (Iršič, 2010). 

2.4.1 Najpogostejši povzročitelji stresa na delovnem mestu 

V nadaljevanju bom naštela številne povzročitelje stresa na delovnem mestu, ki jih je dobro 

poznati. Menim, da če se jih bomo zavedali in jih poznali, imamo precej večje možnosti, da 

jih bomo lahko kasneje zmanjšali ali v celoti odpravili. 

Vsebina dela: 

- monotone in nesmiselne naloge, 

- pomanjkanje raznolikosti, 

- neprijetne naloge (Dernovšek in drugi, 2006). 

Delovne obremenitve in tempo dela: 

- preveč ali premalo dela, 

- delo pod časovnim pritiskom (Dernovšek in drugi, 2006). 

Delovni čas: 

- striktni in nefleksibilni urnik dela, 

- podaljšan in neobčutljiv delovni čas, 

- nepredvidljiv delovni čas, 
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- slabo organiziran sistem dela (Dernovšek in drugi, 2006). 

Udeležba in kontrola: 

- pomanjkanje udeležbe pri odločanju, 

- pomanjkanje kontrole nad samim načinom dela, delovnim časom ali okoljem 

(Dernovšek in drugi, 2006). 

Kontekst dela: 

- negotovost zaposlitve, 

- pomanjkanje možnosti za napredovanje, 

- delo, ki ima nizko socialno vrednost, 

- sistem plačevanja po učinku, 

- nejasen in nepravičen sistem ocenjevanja učinkovitosti pri delu (Dernovšek in drugi, 

2006). 

Vloga v organizaciji – podjetju: 

- nejasna vloga, 

- odgovornost za ljudi, 

- nenehni stik z drugimi ljudmi in njihovimi težavami (Dernovšek in drugi, 2006). 

Kadar si sami ne znamo pomagati, je najbolje, da se zaupamo partnerju ali prijatelju. Če nas 

stres preveč obremenjuje in nam že uničuje naše življenje, je dobro, da se obišče tudi 

kakšnega terapevta ali psihologa. Dobro je, da se na delovnem mestu pogovorimo s sodelavci,  

z nadrejenimi ter tistimi, ki bi lahko tako ali drugače vplivali na stres oziroma na njegovo 

zmanjšanje. 

Dokazano je, da tudi nekatera živila delujejo kot močni spodbujevalci stresa. Kratkoročno so 

to »prijetna« poživila, ki nam sčasoma zelo škodijo. To so: 

- kofein,  

- alkohol,  

- nikotin, 

- sladkor,  

- sol, 

- maščobe (Dernovšek in drugi, 2006). 

Namesto da bi uživali prej našteta živila, bi našemu telesu bolj koristila hrana, bogata z 

vlakninami (sadje, zelenjava, žita). Stres povzroča zaprtje in krče, vlaknine pa ohranjajo 
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gibanje črevesja (Dernovšek in drugi, 2006). Torej je to še ena zadeva, kjer bi lahko v 

podjetju z dodatnimi izobraževanji nekoliko zmanjšali količino stresa. 

2.5 Motivacija  

Ko enkrat pripravimo teren, odstranimo konflikte, odstranimo probleme in zmanjšamo stres, 

je na vrsti tudi dodatna motivacija. Motivacija je postopek spodbujanja nekoga k delovanju ali 

procesu, s katerim pri osebi dosežemo dovzetnost za določeno vedenje (Scobie, 2009). Pri 

nekom torej vzbudimo željo, da sam želi nekaj opraviti ali nekaj opraviti bolje. 

Dejstva o motivaciji (Račnik, 2010): 

1. Večina vodij misli, da je največji motivator za uslužbenca denar, vendar to ne drži 

vedno. Denar je motivator le v nekaterih trenutkih, kot so občasni izjemni dosežki in 

trud. Denar je dober motivator, če gre za enkratni občutni znesek in ne za napitnino in 

kadar je denarna nagrada le občasna (frekvenčna). Denar ni vedno najbolj primeren 

motivator. Njegov učinek je kratkotrajen. Ko se zaposleni enkrat navadi na denarno 

nagrada, ta izgubi svoj pomen in veljavo. 

2. Stvari, ki ljudi najbolj motivirajo, so relativno enostavne in ne stanejo veliko. Gre za 

male in velike pozornosti, razne bonitete, iskrene pohvale. Enostavne, zabavne in 

kreativne nagrade pogosto učinkujejo kot dobra motivacija. 

3. Različne ljudi motivirajo različne stvari. Da bo vodja razumel, kaj koga motivira, se 

mora zanje iskreno zanimati in jih razumeti. Številni vodilni zgrešeno mislijo, da 

zaposlene motivirajo iste stvari kot njega. Zato je dobro, da vodja pozna več 

motivacijskih prejemov in jih zna tudi uporabljati. 

4. Vodje se začnejo z motivacijo zaposlenih prepozno ukvarjati. Zanimanje za motivacijo 

pokažejo takrat, ko ta začne upadati in začne trpeti samo delo. 

Strokovna literatura pripisuje različen pomen motivaciji in motivu. Po Uhanu je motiv razlog 

ali hotenje, da človek deluje. Uspešnost delovanja človeka je odvisna od njegovega znanja, to 

je od usposobljenosti, psihofizičnih in spoznavnih sposobnosti in vedenja; torej kako vse 

uporablja pri uresničevanju svojih ciljev v okolju, v katerem živi in deluje. 

Poznamo več vrst motivov (Uhan, 2000): 

- Primarni: biološki in socialni, 

- Sekundarni: interesi, stališča, navade, 

- podedovani in pridobljeni motivi, 
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- univerzalni ali splošni motivi,  

- regionalni in individualni motivi. 

Po S. Uhanu je motivacija usmerjanje človekove aktivnosti k želenemu cilju s pomočjo 

njegovih motivov (to je splošna opredelitev). Bolj določeno naj bi bila motivacija zbujanje 

hotenj oziroma motivov, ki so nastali v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju na 

podlagi njegovih potreb. Te potrebe so ga usmerile k cilju s spreminjanjem možnosti do 

resničnosti. Potreba je razlika med želenim in dejanskim stanjem.  

Motivacija je nenehno spodbujanje zaposlenega v dobrem pomenu, saj se s tem razvija in 

pomaga podjetju, da se širi in napreduje. V mislih imam pozitivno motivacijo in ne o mobing. 

Mobing je napad na zaposlenega, verbalna nadvlada nad zaposlenim. Torej govorimo o 

psihičnem nasilju nad zaposlenim. To dejanje je kaznivo, saj če zbere zaposleni zadosti 

dokazov, gre zadeva lahko pred sodišče. Po 14. členu ustave smo pred zakonom vsi enaki, ne 

glede na spol, izobrazbo, narodnost in politično prepričanje (Račnik, 2010). 

2.5.1 Motiviranje zaposlenih 

Na prvi pogled mislimo, da je motiviranje zaposlenih zelo enostavno. Ampak ko se v to 

poglobimo, vidimo, da gre za zelo zapleten proces, kjer pomembno vlogo odigra tudi 

izvirnost in domišljija. Zaposleni pogosto menimo, da bomo za dodaten dohodek precej bolj 

motivirani in učinkoviti. Vendar se je v praksi pokazalo, da je motiviranje zaposlenih vse prej 

kot le dodatek na plačo. 

Najprej se moramo zavedati vzrokov za motivacijo. Ti so lahko notranji ali zunanji. Notranji 

vzroki so lahko fiziološki proces, potrebe, cilji, vrednote, zamisli in tako dalje. Zunanji vzroki 

so dražljaji, pobude, pritiski, situacije, kulturno in socialno okolje in tako dalje (Kobal Grum 

in drugi, 2009). Šele ko poznamo vzroke za motivacijo pri neki skupini ali posamezniku, 

lahko delujemo naprej. 

Vodja se mora zavedati, da kar motivira njega za delo, ni nujno, da bo motiviralo tudi vse 

zaposlene. Pri motivaciji zaposlenih gre za proces zvišanja delovne vneme, ki je povezana z 

delovno uspešnostjo. To lahko naredimo na več načinov. Obstaja več razlogov, zakaj ljudje 

delajo: delo pomeni vir dohodka, omogoča aktivnost in stimulacijo ter možnost oblikovanja 

socialnih kontaktov. Omogoča tudi strukturiranje časa, je vir samoaktualizacije in 

izpopolnjevanja. Skoraj vsi ljudje se odločajo za delo zaradi eksplicitnih in implicitnih nagrad 

(sl.wikipedia.org, 31. januar 2015). 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Motiviranje_zaposlenih
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Nagrade, ki jih zaposleni dobijo za svoje delo, so na ravni podjetja vsaj okvirno dane in 

omejene. Da zaposleni pridejo do nagrade, med seboj tekmujejo, kdo bo boljši; to vpliva ne 

njihove medsebojne odnose. Nagrada je povezana z zahtevnostjo dela in odgovornostjo ter z 

ustrezno izvedbo dela (Rozman in drugi, 1993).  

Zelo pomembno je, kakšne so nagrade, saj ni nujno, da bo recimo potovanje okoli sveta enako 

motiviralo vse zaposlene. Torej vsakega zaposlenega motivirajo drugačne nagrade in dober 

vodja bi te motivatorje poskušal odkriti, saj bo z njimi lahko spodbudil zaposlene in bo delo 

potekalo v bolj sproščenem vzdušju. Na takšen način bosta pridobili obe strani. 

Večina vodij meni, da so že sami po sebi zadosten zgled za zaposlene. Težave jim povzroča 

tudi lastni ego, saj raje investirajo vase in v svoje izobraževanje kot v zaposlenega. Premalo se 

posvečajo socialnemu delu zaposlenih.  

Motiviranje z denarjem je najdražja oblika motiviranja. Denarna nagrada trenutno izboljša 

finančno stanje zaposlenega. Zaposleni jo prejme od delodajalca v zameno za svoje 

prizadevanje in doseganje rezultatov ter ciljev, ki so si jih zastavili v podjetju. Prednost 

denarnih nagrad je, da so zelo preproste in lahko razumljive za posameznika, poleg tega so 

zelo zaželene in delujejo spodbudno. 

Menim, da imajo denarne nagrade le kratkotrajni učinek motiviranja, saj se zaposleni na njih 

kar hitro navadijo in jih jemljejo za preveč samoumevne. Tako izgubi denarna stimulacija 

svoj motivacijski namen.  

Pomembno je torej, da pri posameznem zaposlenem ali pri skupini ugotovimo, kam ga 

oziroma jih uvrstiti. Šele ko nam je to povsem jasno, lahko razmišljamo o naslednjih korakih 

motivacije. Torej mora imeti oseba najprej zagotovljene osnovne potrebe in ko so te potrebe 

zadovoljene, se pojavijo potrebe po višjih ciljih. Torej če ima oseba zadovoljene fiziološke 

potrebe, jo bomo težko motivirali z večjo količino hrane. Enako velja za potrebe varnosti, 

socialne potrebe in tako naprej (Uhan, 2000). Nekoga bo tako dodatno motiviralo 100 evrov k 

plači, spet nekdo drug bo precej bolj motiviran, če bo prejel dve karti za ogled opere. 

Po Maslowu ima denarna nagrada veliko motivacijsko moč, če so potrebe nižjega reda 

(fiziološke in potrebe po varnosti) nezadovoljene ali slabo zadovoljene. Pri tem najdemo tudi 

mnoge pomanjkljivosti. Kljub temu da so denarne nagrade zelo privlačne, imajo samo 

kratkoročni učinek. Poleg tega so tudi najbolj običajna in najbolj neosebna nagrada, kar lahko 

privede do tega, da se jih zaposleni hitro navadijo in posledično pride do tega, da zaradi 

neustreznega nagrajevanja dosežemo nasprotni učinek, kot smo želeli. V najslabšem primeru 
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zaposleni postanejo neproduktivni (sl.wikipedia.org, 31. januar 2015). Torej denarno 

nagrajevanje lahko postane bolj rutina kot nagrada oziroma motivacija.  

2.5.2 Herzbergova teorija 

Pri tem modelu motiviranja avtor jasno opredeli, kaj mora biti izpolnjeno, da se prične 

dogajati motivacija. To so t. i. HIGIENIKI. Higieniki so osnova zadovoljstva. Ko so 

izpolnjeni higieniki, je smiselno ljudem višati zadovoljstvo s stvarmi, ki so MOTIVATORJI. 

Višanje higienikov ne povečuje zadovoljstva. Če se povišajo higieniki, postanejo po zvišanju 

sami po sebi umevni. Podvojitev plače je lahko motivacija kakšen mesec, nato pa se tega 

navadimo. 

Podvojitev plače ne poveča motivacije za 200 %. Je pa dobra plača (recimo vsaj povprečna ali 

nekoliko višja, kot je v panogi) odlično izhodišče za dodajanje motivatorjev (dodatno 

usposabljanje, napredovanje, večjo odgovornost …) (Vodja.net, 10. februar 2015). 

2.5.3 Vroomova teorija 

Vroom v motivacijski teoriji razlikuje individualne cilje oziroma potrebe posameznika in 

potrebe organizacij, združb, v kateri se izvaja delovni proces, in delavcev, ki v tej organizaciji 

delajo. Cilji združbe so institucionirani in preko njih lahko zaposleni dosegajo svoje 

individualne cilje. Cilji organizacije so visoka produktivnost, nizki stroški poslovanja, visoka 

akumulativnost in podobno. Z uresničitvijo teh ciljev lahko zaposleni dosežejo tudi svoje cilje 

po višjem zaslužku, boljših delovnih razmerjih in podobno. Vendar bodo na ta način dosegali 

svoje cilje le v primeru, če niso na voljo kakšne druge, enostavnejše možnosti za uresničitev 

posameznih ciljev delavcev. Takšna teorija se lahko uporabi le v dobro organiziranih delovnih 

procesih. Vroomov model je uporaben v združbah, kjer se uveljavlja upravljanje in vodenje 

po demokratični poti in ki združuje delavce z visoko stopnjo družbene zavesti (Uhan, 1996). 

2.5.4 Hackman-Oldmanova motivacijska teorija 

Ta model temelji na Herzbergovih ugotovitvah, ki si za temeljno vprašanje postavlja, na 

kakšen način lahko menedžer spremeni lastnosti dela, da bo motiviral zaposlene ter dosegel 

njihovo zadovoljstvo. Model ponazarja tri psihološke okoliščine, ki vplivajo na motivacijo 

dela. Kjer zaposleni doživlja pomembnost dela, zazna, da se delo izplača in da ga je vredno 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Motiviranje_zaposlenih
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delati. Doživlja odgovornost in občutek osebne odgovornosti pri delu, poznavanje doseženih 

rezultatov pa pripomore k temu, da spozna raven svoje uspešnosti (Lipičnik, 1998). 

Posameznik bo zadovoljen sam s seboj in svojim delom zaradi uspešno opravljenega dela 

takrat, ko so izpolnjeni vsi trije pogoji. Čim bolj so vsa tri stanja izpopolnjena, bolj bodo 

zaposleni uspešni pri svojem delu. Ko eno izmed treh stanj ni izpolnjeno, s tem pade tudi 

motivacija. Avtorja menita, da zaposleni svoje delo opravijo dobro samo v primeru, ko so 

sami zadovoljni z delom (cek.ef.uni-lj.si, 10. februar 2015). 

2.5.5 Frommova motivacijska teorija 

Fromm je s svojo teorijo poskušal odgovoriti na vprašanje, zakaj ljudje sploh delajo. Odkril 

je, da zaradi dejstva, ker bi ljudje radi nekaj imeli oziroma bi radi nekaj bili oziroma postali. 

Prvi so osredotočeni predvsem na pridobivanje materialnih dobrin, drugi bi se radi uveljavili 

in dosegli ugled v družbi. Tiste, ki se nagibajo bolj k materialnim dobrinam, je lažje motivirati 

z materialnimi orodji, medtem ko tiste, ki se nagibljejo bolj k ugledu, lažje motiviramo z 

nematerialnimi orodji. Za menedžerje ali vodje je teorija pomembna zaradi tega, da znajo 

izbrati pravo motivacijsko orodje za posameznega zaposlenega. Potrebno je najti takšno 

razmerje pri nagrajevanju zaposlenih, da bo to na njih delovalo motivacijsko (Lipičnik, 1998). 

V primeru, da ni motivacije, lahko pripelje celo do demotiviranja zaposlenih. Zato je nujno o 

tem predhodno razmisliti in stvar pravilno načrtovati. 

Motivacija je postopek spodbujanja nekoga k delovanju ali procesu, s katerim pri osebi 

dosežemo dovzetnost za določeno vedenje (Scobie, 2009). 

2.5.6 Glasserjeva teorija izbire 

Glasserjeva teorija izbire razlaga izvor in možnosti spreminjanja človeškega vedenja. Dr. 

William Glasser je teorijo izbire razvil preko terapij v praksi. Uvrščamo jo med sodobne 

teorije razumevanja vedenja. Teorija izbire pravi, da človek spreminja tako sebe kot tudi 

okolje in da okolje ne spreminja človeka (Glasser, 2007). Gre za eno najnovejših teorij, ki se 

je že izkazala za učinkovito tudi v svetu organizacij, kjer obravnavamo odnose. 

Glasserjevo teorijo je najlažje razložiti v desetih točkah (Glasser, 2007): 

1. Teorija pravi, da smo mi edini, čigar vedenje lahko nadziramo. 

2. Prejemamo in dajemo lahko samo informacije. 
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3. Dolgotrajni problemi, s katerimi se soočamo v organizaciji, so običajno problemi 

odnosov med sodelavci. 

4. Problemi v odnosih so vedno problemi sedanjosti. 

5. Na to, kakšni smo danes, so vplivali dogodki iz preteklosti. Osnovne potrebe lahko 

zadovoljujemo le v sedanjosti ter to tudi nadaljujemo v prihodnost. 

6. Zabava, moč, ljubezen, preživetje, svoboda in pripadnost so potrebe, ki nas ženejo 

naprej. 

7. Lastne potrebe lahko zadovoljimo le tako, da zadovoljimo podobe kakovosti v našem 

svetu. 

8. Vedenje je vse, kar počnemo v našem življenju. 

9. Vsako vedenje sestavljajo štiri komponente: mišljenje, fiziologija, čustvovanje in 

dejavnost. 

10. Celovito vedenje poimenujemo po najbolj izraziti komponenti. 

Glasserjeva teorija torej pravi, da je posameznik tisti, ki lahko vpliva na odnose znotraj 

skupine. Zato je pomembno, da se zaveda prej omenjenih desetih točk ter na ta način sam 

vpliva na odnose znotraj organizacije oziroma skupine. 

2.5.7 Teorija ekonomske motivacije 

Teorija je nastala in se dopolnjevala v daljšem časovnem obdobju. Pojavlja se v različnih 

oblikah. Temeljno izhodišče ekonomske motivacije je trditev, da človek dela za to, da bi 

zaslužil. Denar ali materialne dobrine so po tej teoriji energija oziroma spodbuda, ki 

motivirajo človeka, da opravi tisto aktivnost, ki se zahteva od njega in je pogoj za plačilo 

(Uhan, 2000). 

Raziskave so ugotovile, da je posamezna oblika nagrajevanja spodbudna samo toliko časa, 

dokler je dinamična in uveljavlja razliko pri obračunu zaslužka. Ko določena denarna oblika 

nagrajevanja postane stalna, se zaposleni na njo navadi in zanj nima več tolikšnega učinka. 

Ugotovljeno je, da denar deluje spodbudno na delavca, ni pa določeno, katera oblika denarne 

spodbude deluje na delavca najmočneje. Ekonomska motivacija ne deluje na vse zaposlene 

enako.  

Tisti zaposleni, ki opravljajo enostavna, lahka in malo zahtevna dela in s svojim zaslužkom 

komaj preživijo sebe in svojo družino, so veliko bolj občutljivi na materialno motivacijo kot 

tisti, ki prejemajo tolikšne zaslužke, da njihov obstoj ni ogrožen (Uhan, 2000). 
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Menim, da so v denarnem smislu najboljši motivator tisti dohodki, ki niso pričakovani; torej 

kakšne nagrade ali dodatni zaslužki, ki za zaposlenega niso običajni. Seveda to ne sme postati 

rutina, ker se zaposleni na to hitro navadi, zato lahko pride do nasprotnega učinka, ko enkrat 

takšne nagrade ni. 

Teorija ekonomske motivacije je najbolj ustrezna za naslednje skupine delavcev (Uhan, 

2000): 

- delavci z nizkimi zaslužki,  

- mladi delavci, ki si ustvarjajo družino in dom, 

- posebna vrsta ljudi, ki so jim materialne dobrine smisel življenja, tako imenovani 

materialisti. 

2.6 Mobing  

Izvor besede mobing izhaja iz angleškega glagola mob, ki ga v slovenščini prevedemo 

»planiti na, napasti, lotiti se nekoga«. Konrad Lorenz, avstrijski etolog, je opazoval živali in 

prišel do zanimivega zaključka, kako različne skupine živali preženejo vsiljivca in kako pri 

tem sodelujejo. Z besedo mobing je označeval napad skupine na vsiljivca. Profesor nemškega 

rodu, delovni psiholog Heinz Leymann, je leta 1995 opazoval enako dogajanje, ampak tokrat 

na delovnem mestu. Slovar slovenskega knjižnega jezika sicer ne pozna izraza mobing, 

vendar se je v praksi že precej dobro prijel, zato bom omenjeni izraz uporabljala v diplomski 

nalogi. Krajša slovenska različica izraza bi sicer lahko bila nekaj podobnega kot 

»trpinčenje/šikaniranje/izživljanje na delovnem mestu« ( sl.wikipedia.org, 10. februar, 2015). 

Leymann je prvi opredelil pojav z besedami: 

Mobing na delovnem okolju vključuje sovražno in neetično komunikacijo enega ali več 

posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno k enemu posamezniku, ki je zaradi 

mobinga porinjen v nemogoč položaj. V tem položaju nima zaščite in tam tudi ostaja zaradi 

stalnega ponavljajočega se mobinga. Ta dejanja se pogosto pojavljajo, najmanj enkrat na 

teden in v daljšem časovnem zaporedju, in sicer najmanj šest mesecev. Zaradi dolgotrajnega 

trajanja sovražnega vedenja se mobing kaže v znatnih duševnih, psihopatskih in socialnih 

problemih (Leymann v Brečko 2010, str. 56). 

Nekateri vodje, ki ne razvijejo dobrih komunikacijskih spretnosti, ne znajo obvladovati svojih 

notranjih konfliktov, imajo težave s seboj. Zaradi formalnega položaja, ki ga imajo, 
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največkrat nad zaposlenimi izvajajo »bullyng« mobing. Pri tem gre za prostaški mobing, ki se 

prične od najvišjega šefa in poteka do najnižjega šefa v podjetju.  

Pri tem mobingu lahko pride tudi do fizičnega nasilja. Ker je ta oblika mobinga zelo groba, se 

nadrejeni v večji meri poslužujejo bolj prefinjenega mobinga, in sicer »bossing« mobinga. Pri 

tem načinu psihičnega zlorabljanja ni prisotno fizično zlorabljanje, ampak le psihično. 

Psihična zloraba je dostikrat hujša od fizične, saj zaposleni občuti strah, stisko in neprijetno 

počutje. Šef pritiska na svojo žrtev, ki nima druge izbire, kot da se mu podredi ali da zapusti 

podjetje. Zanimivo je, zakaj šefi uporabljajo mobing. Sami se počutijo ogrožene, se bojijo za 

svoj položaj in nadzor. 

Žrtvam mobinga se prične dogajati naslednje (Račnik, 2010): 

- motnje koncentracije in spomina,  

- strah pred neuspehom,  

- padanje samozavesti,  

- motnje socialnih odnosov,  

- psihične krizne situacije,  

- nervoze in depresije,  

- samomorilsko vedenje. 

Da pridobi vodja dovolj dokazov o nesposobnosti svoje žrtve, je ves čas na »preži«. Namesto 

da bi se ukvarjal s svojim vodstvenim delom, trati svoj čas in čas zaposlenih, ki jih skuša 

vključiti v svojo igro. Podjetje, kjer se nadrejeni začne tako obnašati, lahko zaide v resne 

težave. Posledice so (Račnik, 2010): 

- poslabšanje delovne klime,  

- zmanjšanje produktivnosti,  

- motivacija zaposlenih prične padati,  

- upade stopnja ustvarjalnosti in inovativnosti, 

- razpadati začnejo delovne strukture,  

- poveča se število odsotnosti z dela zaradi bolniških odsotnostih. 

Pri mobingu se navzven kaže čisto drugačna podoba, kot je v resnici. Pri mobingu se zgodi, 

da manj sposobni vodja, ki nima dobrih sposobnosti, napada osebo, ki ima boljše sposobnosti. 

Takšne osebe, ki izvajajo mobing, vnašajo nemir med sodelavce, delajo nezbrano in motijo 

druge pri delu. 
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Najbolje, da se osredotočim na načine dobre motivacije zaposlenega, saj je motiviranje 

proces, kjer se spodbuja delavca z določenimi sredstvi, da bo učinkovito in z lastnim 

pristankom opravil dane naloge in deloval v smeri določenih ciljev. Spodbujati je možno z 

različnimi nagradami, priznanji ali drugimi oblikami spodbude, ki pozitivno motivirajo in ki 

zadovoljujejo osebne potrebe. Negativna spodbujanja v obliki groženj, kot prej omenjen 

mobing nad zaposlenim, osebo odvrača od želenih ciljev ali dejanj (Uhan, 2000). 

Vsi cilji, ki jih kot posamezniki imamo, predstavljajo naše interese, ki temeljijo na potrebah. 

Za zadovoljevanje potreb so potrebna sredstva in napori (Uhan, 2000). 

Če oseba ne more zadovoljiti svojih potreb, povzroča to v človeku bolezensko stanje, tako 

imenovano patološko stanje, ki povzroča depresijo, frustracije, negotovost in agresivnost 

(Uhan, 2000). 

Ne glede na obliko mobinga je razvidno, da je le-ta v škodo tako zaposlenim kot tudi podjetju 

oziroma organizaciji. Zato je nujno pomembno, da se mobing na delovnem mestu opazi 

oziroma odkrije čim prej ter da se situacijo razreši, spremeni oziroma če je potrebno, tudi 

zamenja določene zaposlene oziroma se jih premesti ali preko izobraževanj pouči o njihovem 

ravnanju. 

2.7 Komunikacija med vodjo in zaposlenim 

Govori se, da se nič na svetu ne zgodi brez komunikacije. Skoraj vsak konflikt, vsaka napaka 

in nesporazumi nastanejo zaradi slabe komunikacije. Ni slabih sogovornikov, so le manj 

usposobljeni komunikatorji. Ko vodja nekomu prenaša sporočilo, je pomembno, kako to 

sporočilo razume sogovornik. Vodja mora biti pri prenašanju sporočil jasen in sproti mora  

preverjati, če ga je sogovornik razumel. Torej je ključna veščina dobrega vodje dobra 

komunikacija. Delo z ljudmi je povezano s komuniciranjem. Vodenje je vplivanje na druge.  

Vodenje je razvijanje kompetenc pri sledilcih; je upravljanje ene osebe z različnimi viri, ki jih 

imajo drugi ljudje. Zelo pomembno za vodjo je, da je odličen komunikator. Cilj vsake osebe, 

ki si želi postati dober komunikator, je, da se izuri v veščinah, s katerimi imamo na razpolago 

več možnosti izbire v načinu vedenja, zaznavanja in ravnanja. Ni potrebno, da se vodja 

spremeni, temveč se mora naučiti novih veščin, da lahko v pomembnih situacijah uporablja 

najbolj učinkovite. 
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Komunikacija je proces in z razčlenitvijo procesa smo zmožni prepoznavati število lastnosti, 

ki jih vključujemo v našo komunikacijo, in nekatere elemente, ki se jim moramo izogibati 

(Scobie, 2009). 

Weiis je v svojih raziskavah ugotovil, da podrejeni lažje sprejemajo norme in delovne 

vrednote od svojih neposredno nadrejenih in da so potemtakem nadrejeni pomemben model in 

vzor za novo zaposlene (Brečko, 2006). 

Dobra komunikacija pomeni( Scobie, 2009): 

- razumeti, da ljudje ne berejo misli,  

- da je poslušanje pogosto najpomembnejši del uspešnega komuniciranja, 

- razumeti sistem komunikacije (kanale) v svoji organizaciji - formalne in neformalne, 

- naj ljudje vedo, kaj se pričakuje od njih,  

- naj bo dopisovanje kratko in jedrnato,  

- razumeti neformalne kanale komunikacije (tajno poročanje, ogovarjanje, govoričenje). 

Pri delu z ljudmi je komunikacija vedno eden od pomembnejših faktorjev. Zato je prav 

gotovo dobro, da temu področju posvetimo nekoliko več pozornosti. Z dobro komunikacijo se 

namreč lahko izognemo številnim napakam in težavam, ki bi se sicer lahko pojavile. Prav 

tako je dobra komunikacija podlaga za dobro klimo v organizaciji. 

Slaba komunikacija se kaže v tem, da (Scobie, 2009): 

- ljudje poskušajo skriti negotovost tako, da delujejo izven svojega znanja,  

- se ljudje, ki so zaskrbljeni, ne uspejo pogovoriti z ljudmi, ki so vključeni,  

- se ne razume proces komunikacij,  

- so konflikti nerešeni. 

Slaba komunikacija je pogosto vzrok za nastanek manjših problemov, ki sčasoma rastejo, če 

se jih ne rešuje. Tako lahko pride tudi do precej resnih težav, ki pod vprašaj postavijo celotne 

oddelke in organizacije. 

Česa se moramo še posebej izogibati pri komunikaciji (Scobie, 2009): 

- zmanjševanje – da se oseba počuti podcenjeno in omalovaževano, 

- krivda – večina problemov je bolj zapletenih kot eno samo vprašanje, 

- razbremenitev – opozorite na probleme takoj, ko se zgodijo, ne shranjujete jih za 

velika srečanja, 
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- nizki udarci – komunikacija z namenom, da se dotaknete občutljivih področij ali da 

žalite ljudi, 

- manipulacija – uporaba manipulacije, da dobite, kar hočete, ali mislite, da je najboljše, 

- sila – ne zanima me, kar ti želiš, hočem, da se to naredi tako. 

Pomislimo, koliko bi lahko podjetja prihranila na času, denarju in na kvaliteti svojega dela, če 

bi se zaposleni zavedali samo teh nekaj omenjenih točk glede komunikacije. Odgovornim v 

organizacijah torej ne bi smelo biti odveč razmisliti tudi o dodatnih izobraževanjih na tem 

področju. 

Obnašanje, ki pomaga k dobri komunikaciji (Scobie, 2009): 

- odprtost – odprto izrazite svoje misli in občutke, 

- empatija – poslušajte, da boste razumeli misli in občutke drugih, 

- podpiranje – podpirajte mnenje drugih oseb, 

- sodelovanje – poskušajte doseči področja soglasij, 

- enakopravnost – s sogovornikom skušajte ustvariti enakopraven odnos. 

Vsekakor je najpomembnejši del komunikacije dobro poslušanje; da se zaposlene razume in 

da se razumejo njihove želje. Preko učinkovitega poslušanja namreč lahko pridemo do izvora 

težave, preden se razvije v neobvladljivo situacijo ali konflikt, ki lahko povzroči težave v 

procesu, izpad dohodka ali večje napake. Zato bi bilo dobro, da bi se vodje udeleževali 

različnih tečajev, kjer bodo pridobili informacije, na kašen način komunicirati z zaposlenimi 

in kako reševati konfliktne situacije. Veliko vodij ima veliko znanja o tem,  kako voditi in 

motivirati zaposlene. Menim, da težava nastane, ker imajo premalo izkušenj, kako pravilno 

komunicirati z ljudmi in kako uporabiti svoje pridobljeno znanje v praksi. To se najbolje 

opazi pri mladih vodjih, ki bi radi na hitro dosegli rezultate in uspehe, da bi se tako dokazali. 

A pri tem pozabijo na pravilne tehnike komuniciranja in si sami prevečkrat otežijo delo z 

zaposlenimi. Tako ne dosežejo želenih ciljev niti ne pravilne ravni komuniciranja med 

sodelavci. 

Poleg dobre komunikacije je pomembno, da vodja s svojimi zaposlenimi izvaja redne letne 

razgovore. Ti razgovori sodijo med najbolj uporabna in pomembna orodja sodobnega 

vodenja, obenem pa so tudi izjemno enostavni in priročni. Dosedanje praktične izkušnje 

organizacij so na tam področju nadpovprečno dobre. Tako si danes ne moremo predstavljati 

organizacije, ki ne bi imela sistema letnih razgovorov, se pripravljala na njihovo uvajanje ali  

razmišljala o uvedbi le-teh (Mihalič, 2010). Zaključim lahko, da je dobra komunikacija v 
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podjetju praktično ne le temelj dobrega odnosa med zaposlenimi, ampak tudi odraz kvalitete 

opravljenega dela. 

2.8 Značaj vodje 

Marsikaj o značaju vodje nam pove to, kako se vodja znajde v življenjskih okoliščinah. Ni 

nujno, da si bo značaj oblikoval v krizi, se pa tedaj le-ta zagotovo razkrije. Težava je kot 

križišče, kjer se moramo odločiti in izbrati eno pot. Ali izberemo značaj ali kompromis. 

Vsakič ko izberemo značaj, postanemo močnejši, četudi nam ta izbira lahko prinaša negativne 

posledice.  

Značaj niso le besede. Vsak lahko pravi, da ima značaj, ampak dejanja so tista, ki dokazujejo 

značaj. Značaj določa, kdo smo, to pa določa, kaj bomo videli. To, kar mi vidimo, določa naša 

dejanja. Zato ne moremo nikoli ločiti značaja vodje od njegovih dejanj. Če so njegova dejanja 

in namere stalno v neskladju, bomo odgovore, zakaj je tako, našli v njegovem značaju.  

Richard Fenstermacher iz Ford Motor Company zagovarja enake ideje med svojimi 

zaposlenimi. Svoje zaposlene opominja, da je njihovo življenje dvodimenzionalno. Če najdejo 

njegovi zaposleni svojo identiteto samo pri Fordu, jim bo to povzročilo težave, saj morajo 

poskrbeti tudi za svoje družine (Carnegie, 1997). 

Nad mnogimi stvarmi v življenju nimamo velikega vpliva. Ne moremo si izbrati svojih 

staršev, kraja rojstva, svojih talentov. Lahko pa si izberemo svoj značaj. Značaj ustvarimo 

vsakič, ko sprejemamo odločitve – ali v težkih situacijah vztrajamo ali klonimo ali ostanemo 

resnicoljubni ali si resnico podredimo. Naš današnji način življenja in današnje odločitve 

stalno izoblikujejo naš značaj. Resnično vodenje je povezano z drugimi ljudmi. Ljudje, ki 

sledijo, ne zaupajo vodjem, ki imajo slab značaj (Maxwell, 1999). 

Vodja naj zaposlene vključi v svoje ideje, naj jih spodbuja, uči. Vodja naj bi se skupaj z 

zaposlenimi veselil uspeha in jim dal vedeti, kako dragoceni so za podjetje. Če bi vodje to 

počeli, bi bili obdani z motiviranimi zaposlenimi (Carnegie, 1995). To je seveda želja vsakega 

lastnika podjetja. Zato je nujno, da vodje ne zaspijo na preteklih lovorikah, ampak naj jih tudi 

podjetje spodbuja in motivira, da se razvijajo in se ves čas izobražujejo. Le tako bodo lahko 

ohranili visoko raven vodenja ali le-to celo še izboljšali. 
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2.8.1 Kako postane vodja priljubljen in spoštovan 

Poskrbeti mora za sledeče: 

- mora biti spoštljiv, pravičen, etičen,  

- mora biti skladen/avtentičen (o čemer govori, mora tudi spremeniti v dejanja), 

- mora se naučiti vplivati na lastno pozitivno čustveno stanje, 

- gojiti mora pozitivna pričakovanja, 

- mora biti optimist,  

- mora biti proaktiven, 

- naučiti se mora biti empatičen (znati razumeti druge), 

- mora razvijati svoje kompetence (strokovne, vodstvene in delovne), 

- mora se naučiti, kako biti navdušen, 

- naučiti se mora sprejemati vrednote brez sodb, torej mora biti nevtralen (Vodja.net, 

31. januar 2015). 

Tu je zajetih kar nekaj pomembnih načel, ki se jih mora vodja zavedati, jih spoštovati in jih 

tudi izvajati. Zato velja, da so dobri voditelji redki. 

2.8.2 Zamenljive in nezamenljive vodje 

Večja podjetja zaposlujejo obe vrsti vodij. Za samo organizacijo je gotovo zaželeno, da so 

voditelji zamenljivi. Zelo težko je, če v nekem podjetju vse sloni na enem človeku, saj lahko 

njegova odsotnost pomeni precejšnje težave pri organizaciji.  

Nezamenljive vodje prepoznamo po sledečem (Vodja.net, 31. januar 2015): 

- dela ogromno, delavnik se mu še podaljšuje, 

- dela pozno v noč, 

- dela tudi ob sobotah, nedeljah in občasno tudi ob praznikih, 

- sodelavci, ki imajo težave, se obračajo nanj, on pa jim pove rešitev, 

- sodelavci prihajajo nenapovedano v njegovo pisarno, 

- sodelavci ga kličejo, ko je na sestanku, seminarju ali dopustu, 

- vsa njegova dela in opravila ga čakajo nedotaknjena, ko se vrne z dopusta, 

- stvari se premaknejo »z mrtve točke«, če jih on premakne, 

- večino povratnih informacij dobi le, če jih sam zahteva. 
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Zamenljivega vodjo prepoznamo po naslednjih lastnostih in dejanjih (Vodja.net, 31. januar 

2015): 

- spodbuja sodelovanje med sodelavci, 

- motivira sodelavce, da samostojno izvajajo naloge, 

- dobro predaja delovne naloge, 

- pooblašča sodelavce za sprejemanje odločitev na njihovem delovnem področju, 

- opazi, če imajo sodelavci problem pri izvedbi, in jih spodbuja (motivira), 

- opazi, če imajo sodelavci slab dan, se z njimi pogovori in jih podpre po čustveni plati, 

- vedno zna opaziti dobre rezultate sodelavcev in jih tudi pohvali, 

- slabo opravljeno nalogo analizira z namenom, da skupaj s sodelavci poišče rešitev, s 

katero bo naslednjič izvedba boljša, 

- zavzema se za dvig kvalitete pri delu in za odgovorno izvajanje nalog. 

Za vsakega vodjo je bolje, da je zamenljiv. S tem lahko med delovnim časom opravi več 

svojega dela in mu ga ni potrebno nositi domov. Praviloma se lahko vsaj enkrat letno za 

kakšna dva tedna mirno odpravi na dopust ali gre na izobraževanje. 

Pomembno je, da se vodja zaveda, da zaposleni oziroma ljudje niso samo seštevek 

posameznih sposobnosti, ampak celovita bitja. Nikoli ne reagirajo na okolje s posamezno 

lastnostjo, ampak z vsemi naenkrat. Posamezne človekove sposobnosti ne delujejo samo kot 

seštevek, ampak je med njimi interakcija. Pomen tega je, da ljudje kot celota reagirajo povsem 

drugače kot ljudje, sestavljeni iz samostojnih sposobnosti (Lipičnik, 1998). Kako se bo neko 

podjetje razvijalo v prihodnje, je odvisno od tega, kakšen je vodilni kader v tem podjetju. 

2.8.3 Uvajanje sprememb 

Vodilni v podjetjih, ki se lotijo uvajanja sprememb, morajo o uvajanju sprememb seznaniti 

vse zaposlene in vsi v podjetju morajo zaznati, da so te spremembe nujne, zaželene in 

izvedljive. Vzpostaviti je potrebno dobro komunikacijo z zaposlenimi, ki je predpogoj za 

razumevanje sprememb in njihovo sprejemanje. Menedžerji morajo biti tisti, ki motivirajo 

zaposlene in jih prepričajo, da je uvajanje sprememb v procese podjetja potrebno in nujno za 

izboljšanje poslovanja. Uvajanje sprememb pri zaposlenih navadno vzbudi odpor 

(goo.gl/E4YJhS, 10. februar 2015). Ljudje smo namreč že po naravi takšni, da se bojimo 

sprememb in jih sprejemamo z odporom. Dober vodja bo tako upošteval številne nasvete, ki 

sem jih že predstavila v diplomski nalogi, in izbral primeren pristop za uvajanje sprememb. 

http://goo.gl/E4YJhS
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Spreminjanje v podjetjih je večinoma prvi pogoj za uspešno delovanje organizacije v 

prihodnje, čeprav je lahko tudi tvegano. Zato je naloga menedžmenta in vodij, da se strokovno 

lotijo in zavzeto snujejo in izbirajo možne vsebine in poteke spreminjanja, vse to dobro 

pripravijo in začnejo uporabljati. Če se vodstvo na spreminjanje ne pripravi vnaprej, se lahko 

organizaciji zgodi, da se mora odzivati na negativne vplive.  

To odzivanje ali vplivanje je lahko tvegano, le srečno naključje lahko nanese, da so izidi za 

organizacijo ugodni (Možina in ostali, 2002). 

Kot sem že omenila, se zaposleni največkrat odzovejo ostro na spremembe, ker se jih bojijo in 

ne vedo, kaj jim bodo spremembe prinesle. Zato neradi sprejemajo spremembe. A če podjetje 

ne sledi spremembam na trgu, mu to lahko prinese mnogo več škode kot koristi. V primeru, 

da je odpor prevelik, spreminjanje oziroma uvajanje sprememb ni možno. 

Vodilni morajo počakati, da se odpor in pritisk znižata in se zaposleni zavedo, da so 

spremembe nujne in jih sprejmejo. Siljenje v spremembe ne bo prineslo želenih učinkov, kot 

bi si jih podjetje želelo. Večina podjetij se zato raje odloči za uvajanje mehkega načina 

sprememb, ker tako lahko dosežejo več in zaposleni ne občutijo prevelikega stresa ob 

uvajanju novosti (Možina in ostali, 2002). 

Uvajanje sprememb je izrednega pomena, saj ostaja tako podjetje konkurenčno na trgu in 

sledi ostalim na trgu dela, se stalno razvija in ima zagotovljen uspešen razvoj in dohodek. 

Uvajanje sprememb ni vedno »mačji kašelj«, saj od vodilnih zahteva, da se dobro pripravijo, 

preden bodo začeli uvajati spremembe med zaposlene. Zaradi uvajanja sprememb se pri 

zaposlenih največkrat čuti odpor in neodobravanje novosti. Da bi se vodilni izognili 

prevelikemu uporu, se raje odločijo za postopno uvajanje sprememb. Zaposleni tako ne čutijo 

prevelikega pritiska in se lažje prilagajajo spremembam. Velikega pomena je tudi motiviranje 

zaposlenih, saj lahko z dobro motivacijo dosežemo veliko več in večjo uspešnost delovne 

enote oziroma podjetja. Motivacija zaposlenih je zelo pomembna, saj celoten oddelek stremi k 

enakemu cilju, ki ga morajo skupaj doseči. Celoten oddelek mora imeti skupno vizijo, ki jo 

mora dosegati skupaj. Pri vodenju je zelo pomembno, da  vlada med zaposlenimi dobra 

komunikacija. Konflikte je potrebno sproti reševati in se iz njih tudi učiti. Konflikta ne 

smemo jemati kot težavo, saj se iz njega lahko razvije tudi dobra stvar. Konfliktu se ne 

smemo izogibati, z njim se moramo spoprijeti. Da bodo vodilni znali uvesti novosti, je za njih 

izrednega pomena tudi dobra komunikacija. V ta namen je potrebno v podjetjih izvesti več 

tečajev, na katerih se bodo vodilni naučili o načinih komuniciranja in reševanja konfliktov. 
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2.9 Timsko delo 

Vsako skupno delo ni timsko delo. Vsako timsko delo je skupno delo, in sicer s povsem 

specifično obliko delovanja. Če gre za enostavnejšo nalogo, je bolje, da pustimo, da to naredi 

ena oseba. Če imamo bolj zahtevno nalogo, ki zahteva veliko dela in poznavanja več različnih 

področij, je dobro, da se odločimo za timsko delo. Osnovno načelo timskega dela je povezano 

s ciljem. Da bo tim dobro sodeloval, mora imeti jasen in realno dosegljiv cilj, članom pa mora 

predstavljati tudi zadosten izziv. Izziv mora biti takšen, da se v njem izrazi sinergija. Sinergija 

je združevanje vseh virov, ki jih imajo člani tima, v neko rešitev, ki je povsem nova in 

drugačna od obstoječih. To je rešitev, ki jo skupaj odkrije več ljudi in ne le posameznik. 

Sinergija se v timu lahko zgodi le, če je skupina svobodna in je v njej spontano vzdušje 

(Račnik, 2010). 

Idealno okolje za timsko sinergijo je zagotovljeno, če so odnosi med člani sledeči (Račnik, 

2010): 

- svobodno dihajo,  

- ozračje je odprto,  

- člani si med seboj zaupajo,  

- imajo občutek varnosti,  

- se dobro počutijo v skupini,  

- so strpni,  

- se spoštujejo,  

- dovolijo drug drugemu, da se izražajo,  

- spoštujejo različnost,  

- se medsebojno sprejemajo takšne, kot so,  

- so celovite osebnosti,  

- pri delu uporabljajo razum in domišljijo,  

- so notranje gotovi, 

- so neodvisni,  

- so pogumni in izražajo svoje misli,  

- so predani skupnemu ustvarjanju,  

- ego podredijo skupnemu duhu,  

- mislijo po načelu zmagam – zmagaš,  

- med seboj se dobro razumejo,  
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- prizadevajo si za skupno dobro in za dobre odnose. 

Dejavnikov, ki jih potrebujemo, da nastane dobra timska sinergija, je res veliko. V malo 

organizacijah se to zgodi samo od sebe. Medsebojno zaupanje, ki je osnova dobrega 

sodelovanja, je potrebno ustvariti in utrjevati načrtno. Obstajajo tri oblike medsebojnega 

zaupanja (Račnik, 2010). 

1. Majhno medsebojno zaupanje – gre za način komunikacije ter odnos med ljudmi, 

kjer se vsak individualno ukvarja s tem, kako zadovoljiti svoje potrebe in koristi, kako 

ohraniti pridobljen status in položaj ter obdržati prednost pred drugimi tako, da drugim 

preprečuje, da bi bili boljši. Cilj takšnih ljudi je, da premagajo druge; biti boljši, 

izboriti si boljše, kot imajo drugi. 

2. Običajno spoštljiva komunikacija – je način komuniciranja med ljudmi, kjer se 

udeleženci trudijo, da so vljudni, spoštujejo avtoriteto in položaj drugih ljudi. 

Izogibajo se stvarem, besedam ali dejanjem oziroma vsemu, kar bi lahko povzročilo 

nasprotovanje in konflikt. Poleg tega spoštujejo družbene norme, pisana in nenapisana 

pravila (bonton), uradne odnose in procedure. Odnosi med temi ljudmi so sicer odprti, 

niso pa ustvarjalni. Rezultat takšnih odnosov je največkrat kompromis, kjer se ljudje 

nečemu odpovejo, da bi pridobili vsaj del tega, kar si želijo sami. 

3. Veliko medsebojno zaupanje – je način komunikacije ter oblike odnosov, kjer se 

ljudje med seboj globlje spoznajo. Spoznajo svoje prednosti in slabosti. Spoznajo in 

spoštujejo vrednote drugih. Naučijo se svobodno izražati ter spoštljivo sprejemajo 

ideje drugih. Ko se ukvarjajo z iskanjem rešitve, izhajajo iz skupne namere in 

skupnega cilja. Delijo si svoje izkušnje, znanja in so usmerjeni v to, da najdejo 

najboljšo možno rešitev. Pomembno jim je, da skupaj dosegajo cilje. Po drugi strani 

bodo tudi prevzeli odgovornost za neuspehe in napake. Skupine z velikim 

medsebojnim razumevanjem znajo ustvariti ravnotežje med učinkovitostjo na eni in 

sposobnostmi ter odnosi na drugi strani.  

Optimalna velikost tima je od pet do devet članov. Slabost tima z več kot dvanajstimi člani je 

v tem, da onemogočijo izražanje posameznih mnenj. Do besede pridejo le najbolj energični in 

produktivni posamezniki. Če kdo ne uspe izraziti svojega mnenja, nima zadostnega občutka 

pripadnosti timu. 

Posameznikova osebnost v timu ne sme biti okrnjena. Avtoriteta in položaj članov tima 

morata biti uravnotežena. Vsak tim ima vodjo. Njegova poglavitna naloga je vodenje 
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timskega procesa in ljudi, tako da sledijo skupnemu cilju, zaradi katerega tim obstaja. 

Uspešen vodja dopušča različna mnenja, v zaključkih je strpen in smotrno ravna ob predlogih 

za spremembe.  

Nujno je, da pozna in obvlada dinamiko timskega dela, še posebej, da obvlada upravljanje 

timskih procesov in konfliktov. Obvezno je, da se odločitve v timu sprejemajo s soglasjem ali 

vsaj pogojnim soglasjem. Soglasje je osnova, da se člani tima počutijo polno zavezani k temu, 

da bodo uresničili nalogo, ki so si jo zadali. Poznamo tudi vloge v timu. Na splošno ima vsak 

član v timu dve vlogi, in sicer funkcionalno in timsko (Račnik, 2010). 

Funkcionalna vloga: 

- strokovnjak za svoje področje,  

- življenjske izkušnje. 

Timska vloga: 

- proaktivnost, 

- pogajalske spretnosti,  

- povezovanje,  

- razvijanje idej,  

- kritično mišljenje,  

- ciljna usmerjenost,  

- optimizem,  

- delovna vnema in prizadevnost. 

Pri kvalitetnem timu je pomembno, da imamo različne ljudi, ki pokrivajo vsa področja 

delovanja, ki jih potrebujemo za dobro in uspešno delovanje. Ali so v timu ljudje, ki lahko 

delujejo eden z drugim in ali pokrivajo določena področja, je odvisno od vodje. Vodja lahko 

vpliva na spore med sodelavci, jih motivira in pripravi do sodelovanja, ki je ključno za uspeh 

katerega koli tima. 

Kot sem že omenila, mora imeti vsak član v timu svojo vlogo. Te vloge lahko razdelimo na 

(Račnik, 2010): 

- snovalec in inovator, 

- iskalec virov,  

- koordinator, usklajevalec,  

- izzivalec, tvorec,  
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- ocenjevalec, opazovalec, 

- sodelavec, pravi timski delavec, 

- izvajalec, garač, izvrševalec, 

- oseba, ki zaključi nalogo, 

- strokovnjak. 

Seveda to ne pomeni, da moramo imeti v timu toliko ljudi, kolikor je naštetih vlog. 

Pomembno je, da vodja izmed sodelavcev, ki jih ima na voljo, razbere njihove sposobnosti, 

znanja in tudi šibke točke. Tako poskuša pokriti z njimi prej naštete vloge. Na ta način lahko 

vodja hitro ugotovi, na katerih področjih so močni in kje bi še potrebovali dodatno okrepitev 

ali izobraževanja. 

Osnovna priporočila vodjem za delo s skupino: 

- vsi udeleženci so enakovredni, 

- o problemih govorimo odkrito in neposredno,  

- povratna informacija je konstruktivna,  

- prispevki so kratki in jedrnati,  

- ni neumnih vprašanj,  

- vsak prispeva po svojih najboljših močeh,  

- za odstopajoča ali drugačna mnenja je dovolj prostora,  

- vsakemu odločanju sledi dogovor,  

- aktivnost in dosežki so vizualizirani,  

- skupinski dosežki so zastopani tudi navzven, 

- vsakdo je odgovoren zase in za svoje varovanje,  

- molk o osebnih temah. 

Gre le za priporočila, ki jih je dobro poznati in v danem primeru tudi upoštevati; seveda 

odvisno od posamezne situacije in primera. 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Raziskovanje zadovoljstva zaposlenih 

S kvantitativno metodo raziskovanja, anketo, sem raziskala zadovoljstvo zaposlenih v treh 

novomeških podjetjih: v dveh manjših podjetjih z do 100 zaposlenimi in v enem večjem 

podjetju. Gre za globalna podjetja, ki delujejo v gospodarskem sektorju. Podrobnosti o 
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posameznem podjetju na željo vodilnih niso javne. Anketni vprašalnik ni bil posredovan vsem 

zaposlenim v podjetjih, ampak zgolj nekaj oddelkom znotraj omenjenih podjetij. V vseh 

primerih je šlo za oddelke, kjer je večinski delež zaposlenih ženskega spola. To je razvidno iz 

nadaljevanja raziskave, kjer sem rezultate razčlenila in podrobneje predstavila.  

Vsega skupaj je v kvantitativni metodi raziskovanja sodelovalo 123 oseb. Vsi so v raziskavi 

odgovorili na trinajst predhodno pripravljenih vprašanj. Pridobljene podatke sem obdelala s 

pomočjo Excela in jih zaradi boljše preglednosti predstavila v grafični obliki. 

Raziskava je bila opravljena v treh delovnih dneh. To me je pozitivno presenetilo, saj nisem 

pričakovala, da bom prejela odgovore v tako kratkem času. Na omenjena tri podjetja sem  

posredovala 250 anketnih vprašalnikov. Za uspešno opravljeno raziskavo sem potrebovala 

vsaj 100 izpolnjenih anket. To je po mojih ugotovitvah zadosti velik vzorec, ki mi bo ponudil 

dovolj realne podatke za samo analizo. 
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3.2 Rezultati in analiza ankete 

Graf 3.1: Spol 

Vir: Šega, anketa (2015). 

Anketni vprašalnik je rešilo 123 zaposlenih iz treh različnih podjetij. Od tega je bilo 121 

žensk in 2 moška. To pomeni da je v raziskavi sodelovalo kar 98 % žensk. Večino anketnega 

vprašalnika so reševale ženske, saj je šlo skoraj v celoti za ženske kolektive. 

Graf 3.2: Starost 

Vir: Šega, anketa (2015). 

Od 123 zaposlenih anketiranih oseb je bilo v starostni meji od 18 do 25 let 11 % anketirancev, 

od 26 do 36 let 76 %,  od 37 do 47 let pa 13 %. Nihče ni bil starejši od 47 let. 
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Graf 3.3: Izobrazba 

Vir: Šega, anketa (2015). 

Največ anketiranih zaposlenih je imelo univerzitetno izobrazbo, in sicer 34 % oseb. Nato sledi 

26 % oseb s srednješolsko izobrazbo, 23 % jih ima visokošolsko izobrazbo, 9 % jih ima 

višješolsko, 4 %  imajo zaključen magisterij, 3 % imajo osnovnošolsko izobrazbo in 1 % 

doktorat.  

Graf 3.4: Ali imate dober odnos med zaposlenimi/sodelavci? 

Vir: Šega, anketa (2015). 

Večina anketiranih zaposlenih, torej kar 89 % oseb, je odgovorilo, da imajo dober odnos med 

sodelavci. 11 % oseb je odgovorilo, da nimajo dobrega odnosa med sodelavci na delovnem 

mestu. 
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Graf 3.5: Ali ste na delu motivirani? 

Vir: Šega, anketa (2015). 

Večina anketiranih oseb, in sicer 53 %, je deležnih motivacije na delovnem mestu. 47 % oseb 

nima motivacije na delovnem mestu. Ocenjujem, da je odstotek dobro motiviranih na 

delovnem mestu majhen, saj sem pričakovala, da je vsaj 80 % zaposlenih motiviranih na 

delovnem mestu. Svojo prvo hipotezo sem lahko potrdila.  

S pravilnimi motivacijskimi prijemi lahko dosežemo odlične rezultate med zaposlenimi. 

Dobro motiviran zaposleni bo delo opravil hitreje in kvalitetnejše. 

Hipotezo še podkrepim z naslednjim grafom, kjer je podrobneje razdelano, kaj jih najbolj 

motivira pri delu. Sama sem mnenja, da delo opravim bolje in hitreje, če sem pri tem dodatno 

spodbujena s strani vodje. 

Graf 3.6: Kaj vas najbolj motivira pri delu? 

Vir: Šega, anketa (2015). 
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Anketirane osebe najbolj motivira denarna nagrada. To je potrdilo 44 % anketiranih oseb. 27 

% anketiranih oseb je potrdilo, da jih motivira pohvala na štiri oči, 18 % pohvala pred 

sodelavci. 5 % anketiranih zaposlenih motivira nagrada v obliki dobrin, kot so izdelki ali 

počitnice. 6 % anketirancev je napisalo, da jih motivira pomoč sočloveku, osebne izboljšave 

pri delu, zadovoljstvo otrok in napredovanje na delovnem mestu. 

Graf 3.7: Ali imate dober odnos z vodjo/nadrejenim? 

Vir: Šega, anketa (2015). 

Večina je odgovorila, da imajo dober odnos z vodjo, in sicer je tako odgovorilo 79 % 

anketiranih oseb. 21 % anketirancev je odgovorilo, da nimajo dobrega odnosa z vodjo. 

Graf 3.8: Ali je za vas pomembno, da vaš vodja ve, kaj počnete, kaj je vaše delo in vas pri tem 

spodbuja ter stoji ob strani? 

Vir: Šega, anketa (2015). 

98 % anketiranih oseb je odgovorilo, da je za njih pomembno, da vodja oziroma nadrejeni ve, 

kaj počne, kaj je njegovo delo in mu pri tem stoji ob strani. 2 % anketirancev meni, da za njih 
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ni pomembno, ali vodja ve, kaj počnejo, in da jih pri tem spodbuja. Tako lahko potrdim svojo 

drugo hipotezo s pomočjo grafov 16.7 in 16.8. 

Dober odnos med vodjem in zaposlenim je izrednega pomena. Če vodja dobro pozna svoje 

zaposlene in zna z njimi pravilno in primerno komunicirati, bo delovno ozračje prijetno in se 

bo odražalo na samih rezultatih dela. 

To isto namreč opažam tudi na svojem delovnem mestu. Če je vodja seznanjen z delom 

zaposlenih, jih pri tem spodbuja ter da vedeti, da jim stoji ob stani in ve ter ceni delo, ki ga 

opravljamo, to delo tudi opravljamo z večjim veseljem in zadovoljstvom. 

Graf 3.9: Ali veste, kaj je mobing? 

Vir: Šega, anketa (2015). 

95 % anketiranih oseb ve, kaj je to mobing, 5 % oseb ne pozna pomena besede. Iz tega 

vprašanja je razvidno, da dejansko večina vprašanih pozna pojem mobing. 

Graf 3.10: Ali ste bili že kdaj izpostavljeni mobingu? 

Vir: Šega, anketa (2015). 
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Večina anketirancev, in sicer 54 %, je že bila izpostavljena mobingu, 46 % oseb se z 

mobingom še ni srečalo. Hipotezo: »Z mobingom se je srečal že skoraj vsak zaposleni.«  

lahko ovržem. 

Čeprav je bilo mobingu izpostavljenih kar 54 % anketiranih, to ni večina. Omenjeno hipotezo 

sem lahko ovrgla, a sem še vedno mnenja, da je tudi takšen rezultat vreden razmisleka. Dobra 

polovica anketiranih namreč dela v okolju, kjer se nad njimi izvajajo različni pritiski, kar  

dolgoročno slabo vpliva na rezultate organizacije. Če bi imela možnost, bi s temi rezultati 

zagotovo apelirala na odgovorne, da se naredijo spremembe na omenjenem področju. 

Tukaj bi se navezala na graf 16.7, kjer je kar 79 % vprašanih odgovorilo, da imajo z vodjo 

oziroma z nadrejenim dober odnos. Zato se mi seveda poraja vprašanje, kdo je potem tisti, ki 

nad 54 % anketiranimi izvaja mobing. So to sodelavci ali nadrejeni? 

Graf 3.11: Na kakšen način se je izvajal mobing nad vami? 

Vir: Šega, anketa (2015). 

Nad 95 % anketiranih oseb se je izvajal psihični mobing. Tega mobinga je več in bi lahko 

rekli, da so njegove posledice hujše kot fizične. Človeška psiha je tako prizadeta in to lahko 

vodi do različnih zdravstvenih težav. 5 % anketiranih oseb pa je doživljalo fizični mobing. 

Nad tem podatkom sem presenečena, saj takšnega načina izvajanja mobinga nisem 

pričakovala oziroma se sama z njim tako ali drugače še nisem srečala. Tako je številka sicer 

pričakovano nizka, a vseeno, če podatek posplošimo, lahko vidimo, da se s fizičnim 

mobingom sooča veliko ljudi. 
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Graf 3.12: Ali ste se rešili mobinga? 

Vir: Šega, anketa (2015). 

Večina anketiranih oseb, torej 67 %, se je uspešno rešila mobinga. Na žalost se ni uspelo 

mobinga rešiti 33 % oseb. Ali če sem bolj optimistična, tega jim še ni uspelo. Vsekakor gre za 

spodbuden podatek, ki nam govori o tem, da se v podjetjih zavedajo omenjenega problema in 

ga rešujejo. Če se tukaj navežem na graf 16.10, lahko v tem grafu vidimo rešitev. Kot kaže, so 

rešitve težav z mobingom dobre, saj je odnos z nadrejenim v večini primerov dober. Torej 

kljub temu da je velik odstotek ljudi izpostavljen mobingu, ugotavljam, da se težave sčasoma 

uredijo in se odnosi popravijo. 

Graf 3.13: Ali ste pogosto pod stresom na delavnem mestu? 

Vir: Šega, anketa (2015). 

Večina anketiranih oseb, in sicer 69 %, je pod stresom na delovnem mestu. 31 % oseb ni pod 

stresom. Večina anketiranih je torej pod stresom na svojem delovnem mestu. Menim, da je to 
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podatek, nad katerim bi se vodilni v vseh treh podjetjih morali zamisliti in sprejeti konkretne 

odločitve za rešitev omenjene težave, ki se je mogoče niti še ne zavedajo. 

Na kakšen način si sami lajšate težave s stresom? 

Zadnje anketno vprašanje je bilo odprtega tipa in so lahko anketirane osebe napisale svoje 

tehnike, ki jih uporabljajo, da si lajšajo stres. Odgovori in predlogi so bili različni. Najbolj 

pogosti odgovori, ki sem jih prejela, so bili naslednji: 

- sprehod v naravo, tudi v družbi svojih otrok in partnerja, 

- športne aktivnosti (tek, joga, ekipni športi, pohod, izlet, ples ...), 

- igra z otroki doma in druženje s prijatelji, 

- glasba (poslušanje umirjene glasbe, radija ...), 

- sproščanje (kopel, meditacija, branje knjig, gledanje filmov, dihalne vaje, masaža ...), 

- pogovor s partnerjem in/ali prijateljem (izpoved težav). 

V odgovorih sem prejela kar 43 različnih predlogov, s katerimi ljudje pri sebi lajšajo stres. To 

nam daje jasno vedeti, da se zaposleni še kako zavedajo težav, ki jim jih stres povzroča. Kot 

je razvidno iz raziskave, se z njimi soočajo po svojih najboljših močeh in so pri iskanju 

rešitev precej inovativni. 

Anketno vprašanje št. 14 vsekakor lahko zaključim z ugotovitvijo, da stres najpogosteje 

lajšamo s pomočjo družine in prijateljev. 

3.3 Interpretacija rezultatov 

Glede na starostno sestavo vzorca lahko rečem, da gre za mlad kader, ki je verjetno večinoma 

še na začetku svoje poslovne poti. Kar 76 % vprašanih je namreč v starostni skupini 26-36 let. 

Izobrazbena struktura zaposlenih jasno kaže na to, da je bila anketa izvedena v oddelkih, kjer 

je potrebna nekoliko bolj izobražena delovna sila. Kar 66 % zaposlenih ima namreč višjo, 

visoko ali univerzitetno izobrazbo. Velik del anketiranih, in sicer 26 %, jih ima srednješolsko 

izobrazbo. Vendar glede na prej omenjeno dokaj nizko starost lahko sklepamo, da bodo 

številni od teh v prihodnje zaradi potreb podjetja nadaljevali študij. 

Ker gre za zaposlene, lahko tudi predpostavimo, da imajo redne mesečne dohodke, s katerimi 

zadovoljujejo osnovne življenjske potrebe oziroma higienike, ki jih omenja Herzbergova 

teorija. Lahko nadaljujem, da je za motivacijo omenjenih zaposlenih potrebno precej več 

spretnosti, kot recimo samo dvig plače, ki lahko hitro postane samoumeven. Ker gre za  mlad 
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kader, si lahko mislimo, da so na začetku ustvarjanja. V tem delu so tako za motivacijo 

dobrodošle finančne nagrade, saj se mladi zaposleni v teh letih pogosto ukvarjajo z nakupom 

stanovanja ali z gradnjo hiše. Ker glede na starost lahko predpostavimo, da gre tudi za mlade 

družine, so vsekakor lahko počitnice za celo družino ali mogoče vrednostni bon, ki se lahko 

uporabi za počitnice, dobrodošel motivator. 

Sicer 53 % vprašanih pravi, da je na delu dovolj motivirana. Menim, da bi bil odgovor  

drugačen, če bi to vprašali njihove vodilne. Kljub temu imamo na drugi strani kar 47 % 

takšnih, ki menijo, da pri svojem delu niso deležni zadostne motivacije.  

Da bi lahko našla podrobnejše odgovore o tem, kako poleg prej omenjenih prijemov bi še bilo 

možno motivirati omenjenih 47 % vprašanih, se bom oprla na odgovore iz grafa 16.6. 

Vprašanje je namreč bilo, kaj jih najbolj motivira pri delu. 

Čeprav je kar 44 % vprašanih oseb odgovorilo, da so to dodatna denarna sredstva, lahko na 

podlagi prej omenjenih motivacijskih teorij potrdim, da bi bila takšna motivacija učinkovita le 

na kratek rok. Kaj so potem še naslednji načini motiviranja, ki jih lahko uporabimo v primeru 

anketiranih oseb? 

Če se vrnem na prej omenjenih 47 % anketiranih, ki menijo, da pri svojem delu niso deležni 

zadostne motivacije, lahko prve odgovore potegnemo že iz naslednjih odgovorov grafa 16.6; 

pohvala na štiri oči, želi si jo kar 27 % anketiranih. S strani podjetja gre praktično za 

zanemarljiv strošek, ampak pozitiven efekt na motivacijo bi bil dosežen kar pri 27 % 

zaposlenih. Kar 18 % zaposlenih bi dodatno lahko motivirali s pohvalo pred ostalimi 

sodelavci. Tudi v tem primeru velja podobno. Kadar je zaposleni ali tim uspešen, naj ga 

nadrejeni pohvali pred ostalimi. Z nekaj pozitivnimi besedami bi lahko dodatno motivirali kar 

18 % zaposlenih. 

Brez dodatnih stroškov in skoraj z nič vloženega časa bi dodatno motivirali skupaj kar 45 % 

zaposlenih. Vsekakor uporaben podatek, ki lahko podjetju prihrani marsikateri evro, ki bi ga 

sicer vlagali v denarno nagrajevanje. 

V tem primeru gre dejansko za Hackman-Oldmanovo teorijo, saj lahko s pohvalami 

zaposlenih dosežemo večji občutek odgovornosti. S pohvalami se zavedajo doseženih 

rezultatov in lastne uspešnosti. Tako bo posameznik zadovoljen s seboj in tudi s svojim 

delom. Z zadovoljstvom se poveča tudi motivacija zaposlenega za nadaljnje delo. 
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Ker imamo sedaj potrebne podatke, lahko za dodatno motiviranje zaposlenih uporabimo tudi 

Frommovo motivacijsko teorijo. 44 % zaposlenih namreč motivira denar, tem pa lahko 

prištejemo tudi 5 % tistih, ki jih motivirajo druge dobrine. Skupaj jih je torej 49 %. Po 

Frommovi teoriji namreč delimo zaposlene na dve skupini. Prva so tisti, ki jih motivirajo 

materialne dobrine. Torej je to 49 % zaposlenih. Druga skupina so tisti, ki jih motivirajo 

nematerialne dobrine. To je prej omenjenih 45 % vprašanih, katerim lahko prištejemo še 6 % 

tistih, ki jih motivira pomoč sočloveku, osebne izboljšave pri delu, zadovoljstvo otrok ipd. 

Torej imamo skupino 51 % zaposlenih, ki jih motivirajo nematerialne dobrine. 

V vprašanju 16.8 sem ugotovila, da je večini, kar 98 % vprašanih, pomembno, da se njihov 

vodja zaveda, kaj počnejo, kaj je njihovo delo ter da jim stoji ob strani. Ker zaposleni ne more 

brati misli vodje, je torej pomembno, da slednji zaposlenim to pokaže. Za dodatno motivacijo, 

ki podjetja tudi v tem primeru ne stane ničesar, lahko poskrbi vodja s pravim ravnanjem. 

Zaposlenim mora pokazati, da jih spremlja in jim stoji ob strani. S tem bo vplival kar na 98 % 

zaposlenih in jih tako dodatno motiviral, da bodo delali še učinkoviteje. 

V vseh treh podjetjih, kjer sem uporabila kvantitativno metodo raziskave, ugotavljam zelo 

dobro delovno klimo. Dober odnos med sodelavci namreč ocenjuje kar 89 % vprašanih. Prav 

tako kar 79 % vprašanih meni, da je njihov odnos z neposrednim nadrejenim dober. Zelo 

visok odstotek v obeh primerih torej priča o dobri klimi v vseh treh podjetjih. 

V nadaljevanju raziskave sem anketirane vprašala tudi o mobingu. 54 % vprašanih pravi, da 

so bili mobingu že izpostavljeni. Kljub visoki številki mobinga na delovnem mestu je iz 

podatkov raziskave jasno, da se v podjetjih mobinga zavedajo in ga rešujejo. Čeprav se je z 

njim srečala več kot polovica vprašanih, je odnos med sodelavci in nadrejenimi izredno dober. 

To kaže na dejstvo, da se v vseh treh podjetjih težave z mobingom odkrivajo in očitno tudi 

dokaj uspešno rešujejo. 

Kar v 95 % primerov se je nad zaposlenimi izvajal psihični mobing. Gre za pritiske, ki pri 

posameznikih povzročajo stres, ki ne škodi samo njim, ampak posledično tudi celotni 

organizaciji. Kot sem že omenila v sami diplomski nalogi, ko sem se podrobneje posvetila 

stresu, se le-ta pozna na našem zdravju šele po daljšem obdobju. Na srečo se je kar 67 % 

vprašanih mobinga že rešilo. Problem torej ostaja pri ostalih 33 %, ki še vedno trpijo za 

posledicami mobinga, ki se nad njimi izvaja.  

Zaradi dokaj nizke starosti anketirane skupine lahko predpostavim, da gre za mlade ljudi, zato 

sami in tudi organizacija niti ne čutijo resnejših posledic mobinga ne stresa, ki ga doživljajo. 
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Kljub temu menim, da mora biti ostalih 33 % vprašanih prioriteta podjetja, da se le-ti rešijo 

morebitnih težav, ki jih lahko mobing povzroči zaposlenim in posledično tudi organizaciji. 

Kljub dobri delovni klimi v podjetjih, kjer sem izvajala raziskavo, v grafu 16.13 vidimo, da je 

kar 69 % vprašanih na delovnem mestu pogosto pod stresom. Prej sem se že dotaknila stresa, 

ki ga lahko povzroča mobing. Na tem mestu pa govorimo o različnih pritiskih na zaposlene. 

Seveda se moramo zavedati, da je stres v pravih količinah pozitiven pojav in nam omogoča, 

da delo opravljamo dobro. Nevarnost predstavlja prekomerna obremenitev ali premalo stresa. 

Večini vprašanih torej stresa ne primanjkuje in gre verjetno bolj za prekomerno obremenitev. 

Na srečo lahko zaključim, da so anketirani kar dobro seznanjeni s stresom in so v zadnjem 

vprašanju navedli številne načine, s katerimi sami blažijo stres. Vseeno sem mnenja, da je 

stres dobro zmanjšati že na samem delovnem mestu;  to je področje, kjer bi lahko vodilni s 

svojim ravnanjem storili več.  
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4 ZAKLJUČEK 

Pri vsaki organizaciji so pomembni različni viri, ki jih organizacija potrebuje za svoje delo. 

Eden izmed najpomembnejših virov poleg kapitala v obliki strojev, naprav, prostorov, denarja 

… je zaposleni. Menim, da se organizacije vse premalo zavedajo pomembnosti človeških 

virov in v te namene vlagajo premalo časa in denarja. Za ustvarjanje kapitala je potrebno tudi 

zadovoljstvo zaposlenih, saj zadovoljen in motiviran zaposleni ustvarja dobiček in opravlja 

delo kvalitetno. 

Da se ustvari dobro delovno ozračje, ni potrebno veliko, saj vsak potrebuje oporo, pohvalo, 

dobro motivacijo in spodbudo. Če je delovno okolje prijetno, bo vsak odšel v službo z 

veseljem in stremel k novim delovnim nalogam. Dober vodja ima znanje in pozna svoje 

zaposlene. Torej ima kompetence za vodenje oddelka in spodbujanje svojih zaposlenih.  

George Bernard Shaw pravi: »Ljudje, ki na tem svetu zmagujejo, so tisti, ki vstanejo in se 

ozrejo po okoliščinah, ki jim ustrezajo. Če jih ne najdejo, si jih ustvarijo.« (Bernard Shaw v 

Mori 2002, str. 55). 

Vodja naj bi iskal načine, kako motivirati zaposlenega za delo in spodbujati njegove 

sposobnosti, da jih čim bolje unovči pri delu. Na žalost večkrat ni tako in se nad zaposlenim 

izvaja psihično ali celo fizično maltretiranje. Temu rečemo mobing. Na žalost se to izvaja v 

večini podjetij in pušča na zaposlenih ne samo psihične, ampak tudi zdravstvene težave. S 

pomočjo anketnega vprašalnika, ki mi ga je rešilo 123 zaposlenih v treh podjetjih, sem prejela 

informacije, ki sem jih potrebovala, da sem lahko potrdila oziroma zavrgla svoje hipoteze.  

Prvo hipotezo sem lahko potrdila, saj več kot 80  % zaposlenih potrebuje dobro motivacijo, da 

lahko doseže boljše rezultate pri svojem delu. Prav tako sem s pomočjo kvantitativne metode 

potrdila drugo hipotezo, da je odnos med vodjo in zaposlenimi izredno pomemben. Na srečo 

sem ovrgla tretjo hipotezo, saj se je z mobingom srečalo 54 % zaposlenih, čeprav sem sama 

predhodno domnevala, da je ta odstotek višji. 

Za dobro delovno ozračje je torej pomembno dobro sodelovanje med vodjo in zaposlenimi. 

Pomembno je, da vodja pozna motivacijske prijeme in jih zna uporabljati, saj bodo tako 

zaposleni dobro motivirani in bo delo dobro opravljeno. Na ta način bodo tako doseženi želeni 

rezultati. Seveda pri odnosih znotraj organizacije ne temelji vse na vodilnih. Pomembno vlogo 

imajo zaposleni, ki lahko s svojim delovanjem, znanjem, prilagajanji in komunikacijo 

konkretno vplivajo na odnose znotraj posamezne skupine.  
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PRILOGA 1 

Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni, sem izredna študentka Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici, 

visokošolska smer socialni menedžment. V okviru diplomske naloge delam raziskavo na temo 

odnosov na delovnem mestu. Prosila bi vas, da mi odgovorite na nekaj zastavljenih vprašanj, 

saj mi boste s tem pomagali priti do želenih informacij, ki jih potrebujem pri raziskavi. 

Anketni vprašalnik je anonimen. Obkrožite črko pred odgovorom. Hvala za vaš čas. 

 

1. Spol 

a) ženski 

b) moški 

 

2. Starost 

a) 18-25 

b) 26-36 

c) 37-47 

d) 47 ali več 

 

3. Izobrazba 

a) osnovnošolska 

b) srednješolska 

c) višješolska 

d) visokošolska 

e) magisterij 

f) doktorat 

 



 

 

4. Ali imate dober odnos med zaposlenimi/sodelavci? 

a) da 

b) ne 

 

5. Ali ste pri delu deležni motivacije? 

a) da 

b) ne 

 

6. Kaj vas najbolj motivira pri delu? 

a) dodatna denarna stimulacija 

b) pohvala na štiri oči 

c) pohvala pred sodelavci 

d) nagrada v obliki dobrin (izdelki, počitnice ...) 

e) drugo______________________________________ 

 

7. Ali imate dober odnos z vodjo/nadrejenim? 

a) da 

b) ne 

 

8. Ali je za vas pomembno, da vaš vodja ve, kaj počnete, kaj je vaše delo in vas pri tem 

spodbuja ter stoji ob strani? 

a) da 

b) ne 

 

9. Ali veste, kaj je mobing? 

a) da 



 

 

b) ne 

 

10. Ali ste že bili kdaj izpostavljeni mobingu? 

a) da 

b) ne 

 

11. Na kakšen način se je izvajal mobing nad vami? 

a) psihično 

b) fizično 

 

12. Ali ste se rešili mobinga? 

a) da 

b) ne 

 

13. Ali ste pogosto pod stresom na delovnem mestu? 

a) da 

b) ne 

 

14. Na kakšen način si sami lajšate težave s stresom? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


