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POVZETEK 

Predmet preučevanja diplomske naloge je vpliv recesijskih ukrepov na motivacijske dejavnike 

in posledično storilnost pri izbrani poklicni skupini v izbranem javnem zavodu.  Ugotovili 

smo, da je dobro plačilo tisti motivacijski dejavnik, ki tudi v času recesije najbolj vpliva na 

delovno storilnost. Motivacija se nanaša na usmerjeno vedenje oziroma obnašanje in nas kot 

nevidna notranja sila vodi k doseganju ciljev, ki smo si jih zadali. Bolj kot smo motivirani za 

dosego določenega cilja, prej in učinkoviteje ga bomo dosegli, zato je motivacija zaposlenih 

za boljšo storilnost pomembna naloga vsakega menedžerja. Zaposleni v javnem sektorju so 

največkrat motivirani s sistemom plač in nagrajevanja, ki je zakonsko določen. Vendar je z 

uvedbo recesijskih ukrepov – s strogimi varčevalnimi ukrepi, z nižanjem plač, redukcijo 

regresov in drugih prejemkov, omejitvami napredovanja ter krčenjem števila zaposlenih – tudi 

ta motivacijski dejavnik onemogočen.  

Ključne besede: motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, recesija, zdravstvena administratorka, 

raziskava.  

 

SUMMARY  

The subject of my diploma is the impact of recessionary measures on the motivational factors 

and consequently on the productivity of the selected professional employees base in public 

sector. We concluded that in times of recession a good payment is the main motivating factor 

that has the greatest impact on work productivity. Motivation is responsible for the conduct or 

behaviour that leads us, like an invisible inner force, toward achieving the goals we have set 

for ourselves. The more we are motivated to achieve a specific goal, the sooner and more 

efficiently it will be achieved. Therefore, employee motivation is as important a manager’s 

task, as any other. Employees who work in the Public Sector are more often than not 

motivated by a remuneration system that is statutory. However, with the introduction of 

recessionary measures, such as strict economics, wage and bonus reduction, promotion 

restrictions and redundancy, the existing motivating factors are disabled. 

Keywords: motivation, employee satisfaction, recession, medical secretary/transcriptionist, 
survey.  

UDK: 005.962:331.101.3(043.2)  
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Motivacija vsakega posameznika je ključnega pomena pri uspešno izpeljani nalogi, naj bo to 

v zasebnem življenju, pri športnem udejstvovanju ali v poklicni karieri. Motivacija nas kot 

nevidna notranja sila vodi k doseganju ciljev, ki smo si jih zadali. Bolj kot smo motivirani za 

dosego določenega cilja, prej in učinkoviteje ga bomo dosegli. Tako je motivacija zaposlenih 

za boljšo storilnost pomembna naloga vsakega menedžerja. Vendar je v današnjem času 

recesije miselnost menedžerjev usmerjena le k cilju kako preživeti na trgu. Zaposlene 

največkrat vidijo le kot »strošek«, ki ga želijo čim bolj oklestiti in zmanjšati, pri tem pa 

pozabljajo, da so zaposleni gonilna sila v podjetjih in s svojimi pripombami, idejami in/ali 

inovacijami prispevajo k rasti in uspehu podjetja …  

Motivacija se nanaša na usmerjeno vedenje oziroma obnašanje. Motivacijski dejavniki so 

lahko notranji (potrebe, cilji, vrednote, zamisli …) ali zunanji (pobude, pritiski, situacije, 

okolje …) (Kobal Grum in Musek 2009, 11, 14, 16). Musek (2005, 119) navaja, da je pri delu  

najpogostejša zunanja motivacijska spodbuda plača, brez katere bi marsikdo izgubil 

motivacijo za svoje delo. Posamezniki so lahko velikokrat motivirani zaradi dela samega (npr. 

umetniki, znanstveniki …). Lipičnik (1998, 581) navaja, da lahko ustrezen sistem 

nagrajevanja bistveno prispeva k motiviranju in delovni storilnosti zaposlenih, kar vodi v 

uspešnost poslovanja organizacije in se odraža v nižjih stroških poslovanja. Nagrajevanje 

pripomore k večji storilnosti zaposlenih, vendar morajo v posamezni organizaciji spoznati 

vrednosti, ki jih zaposleni pripisujejo posameznim vrstam nagrad. Pri McGuinnessu (2009) 

zasledimo poleg notranjih in zunanjih motivacijskih dejavnikov tudi motivacijska dejavnika 

osebne motiviranosti (želja po znanju, moči, varnosti, samoizražanju ipd.) ter medosebne 

motivacije (tekmovalnost, sodelovanje, obveznosti ipd.). Hkrati McGuinness (2009) navaja, 

da je, glede na kompleksnost človeške narave, uspeh pravilnega motiviranja zaposlenih, 

mešanica vseh štirih motivacijskih dejavnikov.  

Zavedamo se, da brez motiviranja in stimuliranja sodelavcev ni uspešnega vodenja, brez 

slednjega ne uspešnih ljudi in končno ne uspešne organizacije. Vzroki za to, da vodja ne 

motivira zaposlenih, so lahko le v neinformiranosti, pomanjkljivih znanjih in veščinah ali 

enostavno v lenobi samega vodje (Mihalič 2010, 4-5). Nemotivirani zaposleni porabijo malo 

energije in časa za delovna opravila in v kolikor je mogoče, vsak najmanjši razlog izkoristijo 

kot opravičilo za izostanek od dela ter delovno mesto oz. delovno organizacijo zapuščajo tudi 

med delom. Nasprotno pa zaposleni, ki so motivirani za svoje delo vanj vložijo vso svojo 

kreativnost in znanje, da ga opravijo bolje, kot se od njih pričakuje (Valencia 2005). 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je ugotoviti motiviranost zaposlenih v času recesije in na podlagi 

analize ugotoviti, ali se recesija odraža z upadom motiviranosti za delo in kateri motivacijski 

dejavnik v času recesije zaposlene še vedno najbolj motivira za delo.   

Z vse večjimi pritiski recesije v javnem sektorju, ki se odraža predvsem v zniževanju plač, 

omejitvi zaposlitev, nenadomeščanju odsotnosti ter na drugi strani večjim obsegom dela 

posameznika, vedno večjimi zahtevami po natančno in pravočasno opravljenem delu …, se v 

zadnjem času pri obravnavani poklicni skupini opaža upad motivacije za delo. V diplomskem 

delu želimo proučiti, ali recesija v javnem sektorju, dodatna delovna opravila oziroma 

intenziviranje delovnih opravil ter trenutni način nagrajevanja v konkretnem javnem zavodu 

negativno vplivajo na delovno motivacijo zaposlenih, ali so v obravnavani poklicni skupini še 

vedno dovolj motivirani za doseganje dobrih delovnih rezultatov, ki jih zahtevajo/pričakujejo 

nadrejeni?  

Cilji diplomskega dela so: 

- proučiti domačo in tujo literaturo; 

- proučiti motivacijske teorije in dejavnike motivacije; 

- proučiti sistem nagrajevanja v konkretnem javnem zavodu; 

- ugotoviti, kateri posamezni motivacijski dejavniki vplivajo na delovno motivacijo 

zaposlenih; 

- ugotoviti, kateri motivacijski dejavnik v času recesije najbolj vpliva na delovno storilnost 

zaposlenih;  

- ugotoviti in analizirati vzroke motivacijskih dejavnikov, ki vplivajo na upad storilnosti; 

- navesti ugotovitve in predloge za povečanje motiviranosti in delovne storilnosti 

obravnavane poklicne skupine.   

 

Zastavili smo si naslednjo hipotezo:  

H1: Motiviranost zaposlenih v javnih zavodih vpliva na doseganje delovne storilnosti 

zaposlenih. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V prvem delu diplomske naloge bodo na osnovi preučene domače in tuje literature in virov 

predstavljen pomen motivacije in motivacijskih dejavnikov (zanesljivost zaposlitve, zaslužek, 

delovno okolje, delovni čas, napredovanje, …) ter obravnavana poklicna skupina v 

opazovanem javnem zavodu. 

V empiričnem delu bo opravljena analiza obstoječega stanja pri obravnavani poklicni skupini, 

v opazovanem javnem zavodu, z anonimnim anketnim vprašalnikom. Predpostavlja se, da bo 
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anketni vprašalnik izpolnila vsaj tretjina zaposlenih v obravnavani poklicni skupini. Na 

osnovi rezultata analize anketnih vprašalnikov bo sledila identifikacija kritičnih dejavnikov, 

ki ključno vplivajo na nizko delovno motivacijo zaposlenih v opazovanjem javnem zavodu in 

posledično nizko storilnost, ter zaključek z ugotovitvami in predlogi za izboljšavo.  

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

V opazovanem javnem zavodu ugotavljamo upad storilnosti in motiviranosti za delo pri 

opazovani poklicni skupini. Predpostavlja se, da bodo anketirani podajali resnične odgovore.  

Z izbrano metodo raziskovanja bomo prišli do ugotovitev, na podlagi katerih bomo podali 

predloge za izboljšave. Pri obravnavanju problema se bomo omejili samo na eno poklicno 

skupino v izbranem javnem zavodu.   
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2 MOTIVACIJA 

Motivacija je proces, ki spodbudi, usmerja in ohranja ciljno usmerjeno vedenje posameznika. 

Motivacijski proces lahko opišemo kot skupek bioloških, čustvenih, socialnih in kognitivnih 

sil, ki aktivirajo vedenje. Izraz motivacija se pogosto uporablja za opis, zakaj oseba nekaj 

naredi (Cherry b. l). 

Motivacijo lahko opredelimo kot preprost pojem, ki zadeva dve vprašanji: »Kako ravnati z 

ljudmi?« in »Kako doseči, da bi bili sami zadovoljni s svojim delom?« (Keenan 1996, 5) 

Vendar pa je vsak posameznik individuum in zato motivacija vsakega posameznika 

predstavlja njemu lastne količine energije, predanosti, ustvarjalnosti, volje, truda in napora, ki 

jih vloži v delo oziroma opravilo za dosego zastavljenega cilja. Glede na željo posameznika 

po določenem cilju, je tudi njegova motiviranost za dosego cilja različna (Wilks b. l.).   

V organizacijah se tako srečujemo z individualnimi potrebami (željami) posameznika in 

potrebami delovne organizacije. Pri tem prihaja do nasprotij med zahtevami organizacije in 

zahtevami posameznikov, najpogosteje zato, ker vodstva ne znajo pravilno motivirati 

zaposlenih, da bi preko zadovoljitve individualnih ciljev posameznike vodili do uresničevanja 

ciljev organizacije (Černetič 2007, 221). 

2.1 Motivacijske teorije 

Lipičnik (1998, 164) navaja, da je motivacija temeljni psihološki proces, ki vključuje 

primarne biološke in socialne potrebe ter sekundarne motive (slika 1). Motivacijske teorije si 

prizadevajo razčleniti in razložiti vzroke za vedenje ljudi in procese, ki to vedenje povzročajo. 

Vsak posameznik ima svoj motivacijski model, na katerega vplivajo njegove potrebe, 

vrednote, interesi, pričakovanja in želje.  
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Slika 1: Primarne biološke in socialne potrebe ter sekundarni motivi 

Vir: povzeto po Lipičnik 1998, 157-9. 

Motivacijske teorije so lahko usmerjene na potrebe (npr. Maslowa motivacijska teorija, 

McClellandova teorija potreb, teorija ERG), lahko so usmerjene na cilje (npr. Herzbergova 

motivacijska teorija, teorija cilja, teorija enakosti, teorija pričakovanja, Leavittova 

motivacijska teorija) ali na delovanje, značilnosti dela, spodbujanje, pravičnost … Že Ivanko 

in Stare (2007, 84) omenjata, da nobena teorija ni popolna, da pa vsaka ponuja neko rešitev, 

pomembno je le, da naštete teorije izpostavijo vlogo menedžmenta pri motiviranju zaposlenih. 

Prav tako je pomembno, da se menedžerji zavedajo potreb zaposlenih in motiviranju 

zaposlenih namenijo dovolj časa.  

2.1.1 Teorija ekonomske motivacije 

Temeljno izhodišče teorije ekonomske motivacije je trditev, da človek dela zato, da bi 

zaslužil. Denar ali materialne dobrine so po tej teoriji energija oz. spodbude, ki motivirajo 

človeka, da opravi tisto delo, ki se zahteva kot pogoj za plačilo (Uhan 2000, 22). Posamezna 

oblika nagrajevanja je spodbudna samo toliko časa, kakor dolgo je dinamična in omogoča 

razlikovanje pri obračanju zaslužka, a ko postane stabilna, jo zaposleni sprejmejo kot dejstvo 

in motivacijska vrednost izgine. Vendar ta oblika motivacije ne deluje na vse zaposlene 

enako. Zaposleni, ki opravljajo enostavna in manj zahtevna dela ter s svojo plačo komaj 



 

pokrivajo svoje potrebe po obstoju, so na materialno motivaci

katerih materialni obstoj ni ogrožen

v tem, da zaposlenim, ki so eksistenčno odvisni od plače, lahko ponudimo finančne 

stimulacije in jih s tem motiviramo

predstavlja eksistenčne odvisnosti, 

npr. različne bonitete ipd. 

2.1.2  Motivacijska teorija Maslowa

Ta teorija temelji na hierarhiji in p

stopenj (slika 2): 

1. fiziološke potrebe; 

2. potrebe po varnosti in zaščiti;

3. socialne potrebe (prijateljstvo, ljubezen

4. potrebe po spoštovanju in samospoštovanju, ugledu;

5. potrebe po samouresničevanju, samopotrjevanju (razvoj sposobnosti, kreativnost).

Maslow trdi, da človeške potrebe

ne motivira več, temveč se pojavi naslednja potreba, ki deluje kot motivacijski dejavnik 

(Uhan 2000, 23). Vendar pa Ivanko in Stare (2007, 79) navajata, da je dejavnik, ki 

zadnjem mestu, mogoče interpretirati na dva načina

aktivirana. Hkrati pa priznavata, da je Maslowa teorija koristen pripomoček pri preučevanju 

motivacijskih dejavnikov, sočasno pa možnost za bolj učinkovito motiviranje zaposlenih. 

Slika 
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pokrivajo svoje potrebe po obstoju, so na materialno motivacijo bolj občutljivi, kot tisti, pri

katerih materialni obstoj ni ogrožen (Ivanko in Stare 2007, 84). Ta teorija se odraža predvsem 

slenim, ki so eksistenčno odvisni od plače, lahko ponudimo finančne 

stimulacije in jih s tem motiviramo, da bolje opravijo več dela. Tistim

predstavlja eksistenčne odvisnosti, je treba ponuditi druge oblike motivacijskih dejavnikov, 

Motivacijska teorija Maslowa 

Ta teorija temelji na hierarhiji in pomembnosti človeških potreb. Maslow

otrebe po varnosti in zaščiti; 

teljstvo, ljubezen, pripadnost); 

anju in samospoštovanju, ugledu; 

otrebe po samouresničevanju, samopotrjevanju (razvoj sposobnosti, kreativnost).

potrebe nastajajo v naštetem zaporedju. Potreba, ki je zadovoljena, 

temveč se pojavi naslednja potreba, ki deluje kot motivacijski dejavnik 

. Vendar pa Ivanko in Stare (2007, 79) navajata, da je dejavnik, ki 

zadnjem mestu, mogoče interpretirati na dva načina: ali je potreba že zadovoljena

aktivirana. Hkrati pa priznavata, da je Maslowa teorija koristen pripomoček pri preučevanju 

motivacijskih dejavnikov, sočasno pa možnost za bolj učinkovito motiviranje zaposlenih. 

 

Slika 2: Stopnje potreb po Maslowu 

Vir: Velosimed b. l. 

jo bolj občutljivi, kot tisti, pri 

Ta teorija se odraža predvsem 

slenim, ki so eksistenčno odvisni od plače, lahko ponudimo finančne 

m, ki jim plača ne 

ponuditi druge oblike motivacijskih dejavnikov, 

Maslow jih razdeli na pet 

otrebe po samouresničevanju, samopotrjevanju (razvoj sposobnosti, kreativnost). 

otreba, ki je zadovoljena, 

temveč se pojavi naslednja potreba, ki deluje kot motivacijski dejavnik 

. Vendar pa Ivanko in Stare (2007, 79) navajata, da je dejavnik, ki je na 

: ali je potreba že zadovoljena ali pa še ni 

aktivirana. Hkrati pa priznavata, da je Maslowa teorija koristen pripomoček pri preučevanju 

motivacijskih dejavnikov, sočasno pa možnost za bolj učinkovito motiviranje zaposlenih.  
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Tudi Černetič (2007, 225) priznava, da lahko menedžerji uporabljajo Maslowovo teorijo, ker 

je preprosta in omogoča ugotovitve na osnovi preprostih vprašalnikov – kaj zaposlene v 

organizacijah motivira in na kaj so zaposleni v tistem trenutku najbolj občutljivi. Na temelju 

ugotovitev lahko izdelajo načrte o tem, kako motivirati zaposlene za čim bolj uspešno delo in 

s tem čim bolj uspešno doseganje ciljev organizacije.   

2.1.3  Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija 

Herzberg je menil, da ima delavec dve med seboj neodvisni vrsti potreb, ki vplivata na 

obnašanje in aktivnosti v povsem različnih smereh. Ena vrsta so potrebe, ki izvirajo iz 

delovnega okolja, druga vrsta potrebe, ki izvirajo neposredno iz dela (Uhan 2000, 24-25). 

Herzberg je vse motivacijske dejavnike razdelil v dve skupini, in sicer na higienike ali 

satisfaktorje ter na motivatorje – dvofaktorska motivacijska teorija (slika 3). Ugotovil je, da 

higieniki ustvarjajo pogoje za motiviranje, medtem ko motivatorji neposredno spodbujajo 

ljudi k delu. Hkrati je Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija za menedžerje uporabna 

predvsem zaradi dveh vrst orodij za motiviranje zaposlenih, in sicer motivatorjev, s katerimi 

je mogoče izzvati odzive ali aktivnosti pri posameznikih, in higienikov, s katerimi je mogoče 

povzročiti zadovoljstvo, ki odstrani odvečne napetosti in usmeri aktivnosti zaposlenih v delo. 

(Lipičnik 1998, 168-9). Po Herzbergu naj bi predvsem delovni dosežki, priznanja za 

opravljeno delo, delo samo po sebi, odgovornost pri delu, napredovanje in osebna rast, ki so 

t.i. notranji dejavniki, povzročili največje notranje zadovoljstvo pri posamezniku (Ivanko in 

Stare 2007, 80). 

 

Slika 3: Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija 

Vir: povzeto po Redmond 2013. 
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2.1.4  Motivacijska teorija, usmerjena na delovanje 

Za to teorijo sta glavna motiva nagrada in kazen, vedenje pa naj bi bilo vedenje v funkciji 

njegovih posledic. Po tej teoriji naj bi kazen povzročala brisanje določenih oblik vedenja, 

nasprotno pa bi se s pomočjo nagrade pridobivale nove oblike vedenja (Ivanko in Stare 2007, 

81). 

2.1.5  Skinnerjeva teorija okrepitve 

Ta teorija temelji na predpostavki, da vedenje usmerjajo posledice kot so kazen ali nagrada za 

določeno vedenje, pri čemer naj bi nagrade želeno vedenje spodbujale, kazni pa bi 

preprečevale neželeno vedenje. Tako naj bi se ljudje na osnovi posledic nekega vedenja učili 

in ponavljali tista vedenja, ki so jim v preteklosti prinesla ugodne posledice, ter se izogibali 

vedenjem, ki so jim v preteklosti prinesla neprijetne posledice (slika 4) (Černetič 2007, 231). 

 

Slika 4: Osnovni vedenjski krog 

Vir: Lipičnik 1998, 176. 

2.1.6  Druge motivacijske teorije 

Obstajajo še druge motivacijske teorije, kot npr. teorija značilnosti dela, teporija spodbujanja, 

teorija pravičnosti, teorija X, Y in Z, Vroomova motivacijska teorija oz. teorija pričakovanj, 

Hackman-Oldhamova teorija – model obogatitve dela, Leavittova teorija, Likertova teorija, 

Teorija potreb – C. Alderfer in D. McClelland.  
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2.2 Motivacijski dejavniki 

Po Uhanu (2000, 30) so lahko motivacijski dejavniki primarni (biološki in socialni) in 

sekundarni (interesi, stališča, navade), lahko so podedovani in pridobljeni, univerzalni, 

regionalni in individualni. Motiv spodbudi človeka ali skupino k določenemu dejanju oz. k 

nedejanju, kar povzroči pomembne posledice … 

Nekateri z delom povezani motivacijski dejavniki: 

- zanimivo delo; 

- primerno delovno okolje; 

- razporeditev delovnega časa; 

- možnosti strokovnega usposabljanja; 

- možnosti napredovanja; 

- medsebojni odnosi s sodelavci; 

- možnost polnega uveljavljanja delovnih sposobnosti; 

- soodločanje o delu in o gospodarjenju; 

- plača, zaslužek; 

- priznanje za uspešnost pri delu; 

- stalnost, zanesljivost zaposlitve. 

 

Uhan (2000, 31) prav tako navaja, da so posamezni motivatorji v različnih okoljih in v 

različnih obdobjih različno pomembni za različne delavce oz. skupine delavcev, ter se med 

seboj različno dopolnjujejo, prekrivajo in nadomeščajo. Zato je v posameznih organizacijah v 

posameznih obdobjih potrebno ugotoviti, kateri izmed motivacijskih dejavnikov delujejo in 

kakšna je njihova pomembnost. Na osnovi takšne ugotovitve je mogoče aktivirati ukrepe in 

osebe, ki lahko zagotovijo čim bolj optimalno delovanje motivacijskih dejavnikov in  s tem 

doseganje največje možne delovne učinkovitosti.  

 

Po drugi strani pa Lipičnik (1998, 162) deli dejavnike, ki vplivajo na motivacijo, v tri skupine 

(slika 5) – glede na individualne razlike, ki so predvsem odvisne od potreb in stališč 

posameznika, lastnosti dela (npr. različne zmožnosti, prepoznavanje nalog, značilnost nalog, 

avtonomija, povratne informacije) in organizacijske prakse, kamor sodijo predvsem pravila in 

sistem nagrajevanja v organizaciji. 
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Slika 5: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

Vir: Lipičnik 1998, 162. 

2.2.1  Materialni motivacijski dejavniki 

Kot pojasnjujeta Ivanko in Stare (2007, 75) razumemo pod nagrado vse, kar privlači nove 

delavce in preprečuje starim, da bi zapustili organizacijo, hkrati pa navajata, da morajo 

nagrade temeljiti na uspešnosti. Uhan (2000, 32) navaja, da je na temelju študij in raziskav 

ugotovljeno, da sta plača in zanimivo delo najpomembnejša motivacijska dejavnika in 

nadaljuje, da plača deluje kot motivacijski dejavnik na vse plasti delavcev, vendar deluje na 

tiste, ki imajo nižji življenjski standard bolj izrazito, na delavce z višjim življenjskim 

standardom pa vzporedno z drugimi motivacijskimi dejavniki. Že Lipičnik (1998, 208) je 

zapisal, da se uvrščata  plača ali nagrajevanje delavcev po mnenju večine avtorjev med 

psihološke stimulatorje za delo. Podjetja naj bi na osnovi veljavnih predpisov sama oblikovala 

svoje strukture plač, s katerimi bi lahko stimulirala delavce za doseganje želenih ciljev. Med 

materialne motivacijske dejavnike uvrščamo poleg plače še najrazličnejše nagrade, premije, 

bonuse ter dodatke (Černetič 2007, 238). 

2.2.2  Nematerialni motivacijski dejavniki 

Kot navaja Černetič (2007, 238) je že znano, da več različnih potreb, kot jih lahko 

posameznik zadovolji, večja je motivacija posameznikov za delo, saj posamezniki z delom ne 

želijo zadovoljevati le eksistenčnih in materialnih potreb. Najpogosteje prihaja v ospredje 

potreba po individualnem razvoju in potrditev lastnih sposobnosti ter samostojnosti pri delu.  
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Že Uhan (2000, 33) je naštel najpomembnejše nematerialne dejavnike, ki pa bodo učinkovali 

na zaposlene šele takrat, ko bodo ti zadovoljni s plačo. Med nematerialnimi dejavniki je 

izpostavil: 

- samostojnost pri delu; 

- zanimivo delo in delo, ki predstavlja izziv posamezniku; 

- dobri medsebojni odnosi s sodelavci; 

- dajanje priložnosti in odgovornosti zaposlenim; 

- stalnost in zanesljivost zaposlitve; 

- uspeh pri delu; 

- pohvale in priznanja za dobro opravljeno delo; 

- možnost napredovanja; 

- ugodna razporeditev delovnega časa; 

- primerno delovno in življenjsko okolje; 

- možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja ob delu; 

- možnost vpeljevanja svojih sposobnosti v delo; 

- možnost soodločanja pri pomembnih odločitvah; 

- možnost sodelovanja pri postavljanju ciljev organizacije; 

- poznavanje rezultatov dela; 

- poznavanje ciljev in poslanstva organizacije. 

 

Hkrati pa Černetič (2007, 243) poudarja, da lahko menedžerji z uvedbo nefinančnih nagrad v 

obliki pohval, priznanj, graj, dodeljevanju odgovornosti zaposlenim, možnostjo soodločanja 

zaposlenih pri delu, s pomočjo pri razvoju kariere posameznika, s pritegovanjem zaposlenih k 

timskemu delu in medsebojnemu sodelovanju ter pomoči, ipd., izboljšajo delovno 

učinkovitost zaposlenih in pripomorejo k boljšemu doseganju pozivnih rezultatov 

organizacije.   

2.2.3  Vrste nagrad 

Černetič (2007, 242-244) nagrade razvršča v (slika 6): 

- finančne: predstavljajo zaposlenim glavno obliko finančnega nagrajevanja za opravljeno 

delo;  

- nefinančne: niso del plačnega sistema, vendar zagotavljajo dostojanstvo in zadovoljstvo 

posameznikom ob opravljenem delu, zagotavljajo fizično zdravje, intelektualni razvoj in 

čustveno zrelost zaposlenega, spodbujajo konstruktivne medsebojne odnose s sodelavci, 

omogočajo zaposlenim večji nadzor nad delom, ki ga opravljajo, izražajo pa se predvsem 

v obliki pohval, priznanj, graj, tekmovalnosti, medsebojnem sodelovanju, odgovornosti, 

možnosti napredovanja in soodločanja ter razvoju kariere; 
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- notranje in zunanje: notranje predstavljajo posamezniku zadovoljstvo in ponos nad 

opravljenim delom, medtem ko zunanje vključujejo napredovanje, denar, dodatne 

ugodnosti pri delu ipd.; 

- formalne in neformalne nagrade: formalne nagrade temeljijo na vnaprej določenih 

pravilih (plača, možnost napredovanja, večja odgovornost), neformalne nagrade pa 

predstavljajo spontane nagrade in priznanja, ki ne predstavljajo velikih stroškov za 

organizacijo in zahtevajo zelo malo napora vodje oz. so sestavni del vsakodnevnega 

vodenja. 

 

 

 

Slika 6: Shematski prikaz nagrad 

Vir: Černetič 2007, 245. 

2.3 Vpliv motivacije na delovno uspešnost 

Po Uhanu (2000, 48) uspešnost pomeni rezultat dela, ki ga v delovnem procesu dosega 

posamezni delavec, delovni tim ali kolektiv delavcev.  

 

Vendar pa lahko vodilni, z nepravilnim ali nespretnim ravnanjem, doseženo motivacijo hitro 

uničijo, predvsem, če menijo, da je vsaka nova ideja od spodaj sumljiva, če kritizirajo in s tem 

uveljavljajo svojo hierarhično pomembnost, če menijo, da je vsako opozarjanje na težave s 

strani podrejenih znak neuspešnosti, če vzpostavijo informacijsko blokado, če podrejene 
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preobremenijo z delom in jim preveč krajšajo čas opravljanja posameznih delovnih procesov, 

če dajejo podrejenim čutiti, da samo oni vedo največ, če nepravično nagrajujejo zaposlene, 

ipd. (Lipičnik 1998, 178) 

2.4 Težave pri motiviranju 

 

Ker se dobre namere menedžerjev za motivacijo delavcev pogostokrat izjalovijo, čeprav so 

vodje ravnali po vseh pravilih, za neuspeh pogosto krivijo različne teorije, iz katerih so črpali 

nasvete. Motivacijo pogosto zniža tudi plača, še posebno takrat, ko je enaka ne glede na to, 

kaj, kako in koliko kdo naredi, oziroma če lahko zaposleni s plačo zadostijo le svoje osnovne 

eksistenčne potrebe (Černetič 2007, 239). 

 

Prav tako Černetič (2007, 239) povzema, da bi dober menedžer moral vedeti, da je motivacijo 

lažje uničiti kot vzpostaviti, ter bi se moral zavedati: 

- da ga bodo delavci prezirali, če jih ne bo spoštoval; 

- da bo pri delavcih težko dosegel to, kar želijo, če sami tega ne bodo zelo želeli; 

- da lahko z agresivnimi reakcijami menedžer doseže samo agresijo. 

 

Kot navaja Mihaličeva (2010, 48), pa obstajajo tudi dejavniki, ki močno zmanjšujejo oz. 

uničujejo motivacijo, zato si jih ne smemo dovoliti. Ti dejavniki so: 

- ustvarjanje neupravičenih razlik med zaposlenimi;  

- dvojna merila pri napredovanju, nagrajevanju, ipd.; 

- neenakomerno porazdeljena obremenitev z deli;  

- šikaniranja, ustrahovanja in izsiljevanja; 

- neenake možnosti za delo, rast, razvoj in napredek; 

- protekcionizem in nepotizem; 

- previsoki kriteriji, cilji in merila; 

- prepuščanje samemu sebi; 

- nestrokovnost in nesposobnost vodij; 

- neusklajenost zahtev s pričakovanji; 

- slabe možnosti izobraževanja in usposabljanja; 

- nedemokratična in hierarhična komunikacija; 

- prevelike razlike med višinami plač zaposlenih; 

- odsotnost podpore in pomoči; 

- neprilagodljiv delovni čas; 

- slabi pogoji za delo in neustrezna delovna sredstva; 

- zelo visoka stopnja nadzora; 

- previsoka stopnja sprememb v organizaciji.  
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Drugi demotivatorji so še plača, ki ostaja enaka ne glede na količino in kakovost opravljenega 

dela, krčenje stroškov dela na račun zmanjševanja števila zaposlenih, pri čemer podjetja 

navadno mislijo, da bodo bolj konkurenčna na trgu, a se konkurenčnost dejansko zmanjša, saj 

se s tem demotivatorjem zmanjšuje zavzetost preostalih zaposlenih za delo, njihova 

inovativnost in pripravljenost k tveganju. Po drugi strani pa so demotivatorji tudi dolgočasno 

delo in pomanjkanje informacij o tem, če je delo dobro opravljeno (Vujinovič 2009, po Zupan 

2001).   

 

Da se izogne zgoraj naštetim težavam, se mora vodja najprej dobro poučiti o temeljih 

motiviranja in spoznati, kaj učinkuje motivacijsko in kaj ne. Prav tako mora dober vodja 

motivirati zgolj s pozitivnimi ukrepi, kot so nagrajevanje, pohvala, podpora in podobno 

(Mihalič 2010, 47).  

2.5 Storilnostna motivacija 

Storilnostna motivacija je definirana kot želja, da bi dosegli več kot drugi, kot želja po 

doseganju zahtevnejših ciljev, nalog. Če se nam zdi dosežek vrednejši in verjetnejši smo bolj 

storilno naravnani. Med posamezniki obstajajo razlike v tej obliki motivacije, vsem pa je 

skupno, da jim veliko pomeni sam cilj oziroma vrednost dosežka, poleg tega pa verjamejo 

vase in možnost doseganja dobrih rezultatov. Storilnostna motivacija je zelo koristna, saj nam 

pomaga doseči dobre rezultate, tako pri branju in učenju, kot tudi na drugih področjih, vendar 

pa se pojavi težava, če je ta pretirana in se sprevrže v pretirano tekmovalnost, kar nenazadnje 

privede do hudih razočaranj ob nedoseganju ciljev. Za ljudi, ki se lotijo težavnih nalog in 

ciljev, ki jih želijo opraviti kakovostno in učinkovito, pravimo, da imajo močno storilnostno 

motivacijo. Pri tem jih ovire le še spodbujajo k večjemu prizadevanju in dovršenosti  (Musek 

in Pečjak 2001, 98).  

Osebe z nizko storilnostno motivacijo najrajši izbirajo lahke naloge, kjer neuspeha skoraj ni 

pričakovati, oziroma tako težke naloge, da se z neuspehom ne osramotijo (Musek 2005, 133). 

Visoko storilnostno motivirani ljudje pa izbirajo naloge, ki jim predstavljajo izziv, a so še 

vedno dosegljive. O delovni nalogi precej več razmišljajo in poiščejo optimalno najugodnejšo 

pot k želenemu cilju. Končnega rezultata ne prepuščajo naključju, temveč se naloge lotijo z 

vso sposobnostjo in strokovnostjo. Musek (2005, 133) navaja tudi, da so osebe z višjo 

storilnostno motivacijo tudi dejansko uspešnejše – že zgodaj kažejo več ambicij, energije in 

vztrajnosti.  

Marentič Požarnikova (2003, 189) navaja, da je storilnostna motivacija pričakovanje, da 

bomo zadovoljstvo našli v obvladovanju zahtevnih dejavnosti, pri katerih se učinek meri in 

uspeh ni vnaprej zagotovljen ter vsebujejo element tveganja. Tako ljudi po stopnji razvitosti 

storilnostne motivacije razvrsti v ambiciozne, tiste, ki se ženejo za visokimi dosežki, tudi če 
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jih nihče ne nadzoruje ali spodbuja, ter druge, odvisne od zunanjih spodbud, ki se 

zahtevnejših nalog lotevajo z obotavljanjem, odporom ali strahom.  

2.6 Kako motivirati zaposlene? 

Menedžerjem, ki ustvarjajo in upravljajo delovno okolje, mora pravilno motiviranje 

predstavljati izziv, saj s pravilnim motiviranjem upravljajo in gojijo človeški kapital.  

Menedžerji bi morali ustvariti takšno delovno okolje, v katerem bi zaposleni čutili strast do 

opravljanja svojega dela in bi tako dali od sebe največ kar zmorejo (Bruce 2003, viii-ix).  

Ustvariti bi morali motivirano delovno silo – najprej bi morali ugotoviti, zakaj želijo biti 

zaposleni motivirani, saj bi tako lahko zaposlene bolj učinkovito pritegnili k njihovemu delu, 

hkrati pa s pozitivnim pristopom pripomogli, da bi zaposleni z večjim navdušenjem 

izpolnjevali cilje podjetja. Zaposlene morajo opozoriti na to, kaj je pomembno in smiselno, v 

njih morajo vzbujati podjetniško miselnost, kreativnost in inovativnost. Seznaniti jih morajo s 

poslanstvom, vizijo in cilji podjetja, ter v njih vzbujati občutek, da je podjetje skupnost in da 

zaposleni pripadajo tej skupnosti, da vsak posameznik po svojih najboljših zmožnostih 

pripomore k uspevanju, rasti in širjenju skupnosti. Menedžerji morajo spoznati vsakega 

posameznika, se seznaniti z njihovimi motivi in željami, ter jim skušati omogočiti dosego teh 

želja znotraj organizacije. Vsak posameznik je edinstven s svojo človeško platjo in naravo, 

zato je potrebno vsakemu posamezniku, glede na njegovo človeško naravo omogočiti, da pri 

delu glede na svoje sposobnosti in zmožnosti da od sebe največ kar zmore. To pa dosežejo 

menedžerji najbolje s tem, da omogočijo posameznikom njihovo osebno rast in razvoj, 

vzpodbujajo njihovo ustvarjalnost, ipd. Hkrati morajo menedžerji zaposlene spodbujati, da 

verjamejo vase, da so samozavestnejši pri svojem delu, jim pomagati pri premostitvi vrzeli za 

dosego njihovih ciljev, vzbujati v njih odgovornost, tako za svoja dejanja, kot za rezultate 

dela. Utrjevati morajo povezavo med motivacijo in uspešnostjo ter jih vzpodbujati, da je 

dobro, da včasih prevzamejo tveganje za uveljavljanje svojih idej za boljše delo, z uvajanjem 

inovacij in novosti v delu. Menedžerji morajo pravočasno zapisati standarde in z njimi 

seznaniti zaposlene. Poleg standardov morajo biti opredeljene tudi odgovornosti zaposlenih 

ter nagrade in pohvale za preseganje standardov. Tako bodo lahko zaposleni vedeli, ali so pri 

svojem delu uspešni ali ne, in bodo lahko sami odločali o tem, ali želijo biti še uspešnejši. Če 

zaposleni presežejo zapisane standarde, jih morajo nagraditi oziroma pohvaliti takoj. 

Menedžerji se morajo izogibati obljubam, ki jih ne mislijo oziroma ne morejo izpolniti. Od 

zaposlenih morajo pričakovati vedno le najboljše – če bodo sami spoštovali zaposlene, bodo 

zaposleni spoštovali njih. S tem, ko menedžerji z rednimi in pravičnimi plačili za opravljeno 

delo omogočajo, da čutijo  zaposleni varnost in ravnotežje v življenju, jih še dodatno 

motivirajo za delo. Hkrati pa morajo biti menedžerji dovzetni za fleksibilnost delovnega časa. 

S tem, ko jim včasih omogočijo krajši delovnik, so zaposleni drugič, če je potrebno, 

pripravljeni delati tudi preko rednega delavnika, z enako vnemo in storilnostjo kot običajno. 

Menedžerji si morajo prizadevati za povečanje morale. S svojim zgledom morajo pokazati, da 



16 

 

tisto, kar govorijo, tudi naredijo, in enako zahtevati tudi od zaposlenih. Poštenost, skladnost, 

celovitost in verodostojnost morajo biti najvišja oblika inteligence v organizaciji. Menedžerji 

morajo biti pošteni in včasih pokazati tudi svojo človeško plat – predvsem morajo znati 

priznati svoje napake (Bruce 2003, 1-48).  

Kot opisujejo Lundin, Paul in Christensen (2005) morajo menedžerji dati zaposlenim 

možnost, da si izberejo svoj odnos do dela (ali bodo na delo prihajali mrkogledi, nejevoljni, 

dobrovoljni, energični, skrbni, živahni, bodreči, ustvarjalni, …), da si popestrijo delovno 

okolje (z barvami, rastlinami, v času odmorov s kakšno šalo, …), da lahko s svojimi idejami 

drugim polepšajo dan (prilagoditev delovnega časa strankam, timsko delo pri reševanju 

zapletenih nalog, …).    

Uspešen sistem nagrajevanja in motiviranja se pozna pri dobrih rezultatih poslovanja 

posameznega podjetja, večji produktivnosti in večjem zadovoljstvu zaposlenih. Po drugi 

strani pa slab odnos menedžerjev do nagrajevanja in motiviranja povzroča pri zaposlenih 

demotiviranost, slabo vpliva na medsebojne odnose med zaposlenimi, hkrati pa lahko 

povzroči odhod kadrov, ki največ pripomorejo k razvoju in uspešnosti podjetja (Guban b. l.).  
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3 PREDSTAVITEV OPAZOVANEGA JAVNEGA ZAVODA 

V nadaljevanju bomo predstavili opazovan javni zavod – Splošno bolnišnico Celje, katere 

zametki delovanja v obliki špitala segajo v srednji vek in čas celjskih grofov, skozi stoletja pa 

se je dograjevala in nadgrajevala, vse do sedanjih razsežnosti (Splošna bolnišnica Celje 

2013a).   

3.1 Predstavitev in organiziranost izbranega javnega zavoda 

Splošna bolnišnica Celje je javni zavod, katerega ustanoviteljica in lastnica je država. Celjska 

bolnišnica je regijska bolnišnica, ki zagotavlja celovito bolnišnično in specialistično 

ambulantno zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti, za 

prebivalce celjske in okoliških regij. Je tretja največja bolnišnica v državi, katere gravitacijska 

območja za posamezne specialistične dejavnosti se gibljejo od 180 do 280 tisoč prebivalcev. 

Ima 25 medicinskih oddelkov s skupno 754 bolniškimi posteljami, 7 oddelkov/služb skupnega 

medicinskega področja ter spremljevalne dejavnosti za oskrbo. Stanje zaposlenih na dan 

30. 4. 2013 je bilo 1.717 delavcev (Splošna bolnišnica Celje 2013c).  

V februarju 2013 je Služba zdravstvene administracije ponovno prešla pod okrilje 

medicinskih dejavnosti (slika 7). Vodja Službe zdravstvene administracije je tako neposredno 

podrejena strokovnemu direktorju bolnišnice.  
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Slika 7: Organigram Splošne bolnišnice Celje 

Vir: Splošna bolnišnica Celje 2013a. 

3.2 Poslanstvo in vizija izbranega javnega zavoda 

Poslanstvo in vizija Splošne bolnišnice Celje sta zapisana tako na uradni spletni strani zavoda, 

kot tudi v nekaterih internih dokumentih. Bolnišnica razvija takšno organiziranost, ki 

omogoča strokovni in poslovni razvoj zavoda, hkrati pa upošteva visoke zahteve po kakovosti 

zdravljenja bolnikov in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih. Na svojem območju želi 

zagotoviti celovito oskrbo z zdravstvenimi storitvami, zato se povezuje z drugimi subjekti v 

zdravstvenem varstvu. Sodeluje pri razvoju in oblikovanju zdravstvene politike v Celjski 

regiji in na republiški ravni ter hkrati pri oblikovanju medicinske doktrine v državi. 

Bolnišnica želi biti uspešna in prijazna, a hkrati dejavna in prepoznavna tudi v širšem okolju. 

Dosegati želi vrhunska evropska merila v medicinski stroki, v upravljanju bolnišnice ter v 

njeni organizaciji in informatiki. Svojih ciljev se loteva temeljito in domišljeno. Pomaga pri 

zdravstveni vzgoji prebivalstva in pomembno prispeva k ekonomskemu, strokovnemu in 

socialnemu razvoju na Celjskem, hkrati pa posebno pozornost namenja izvajanju in 

spodbujanju raziskovalne dejavnosti, nenehno vpeljuje in izpopolnjuje nove diagnostične in 

terapevtske postopke, spodbuja in razvija pedagoško delo ter posreduje znanje delavcem, ki 
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delajo na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Skrbi za nenehno tehnološko modernizacijo 

bolnišnice in vrhunsko strokovnost medicinskega in drugega osebja (Splošna bolnišnica Celje 

2013a).  
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4 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANE POKLICNE SKUPINE 

Obravnavana poklicna skupina se uvršča v skupino delavcev v zdravstvu. Osebnostne 

lastnosti zdravstvene administratorke naj bi bile prijaznost, komunikativnost, redoljubnost, 

razgledanost, sposobnost empatije, izobraženost, iznajdljivost, … (Kidrič 2006).   

4.1 Predstavitev obravnavane poklicne skupine 

Zdravstvene administratorke delujejo kot del tima. Delovne obveznosti so tako rutinske kot 

tudi take, ki zahtevajo iznajdljivost in kreativnost pri delu. Zdravstvena administratorka mora 

biti vešča pozornega poslušanja in natančnega tipkanja po nareku ali preko diktirnih in 

izpisovalnih naprav. K njihovemu delu sodi tudi poznavanje bolnišničnega računalniškega 

programa. Njihovo delo pa je tudi specifično in le v mali meri primerljivo z delom tajnice, 

zato je uvajanje novih sodelavk v delo dolgotrajno in zahtevno. Ker pa se delo v zdravstvu 

vedno bolj posodablja z uvedbo novih računalniških programov, se tudi obseg dela povečuje. 

Tako ni pomemben le pravilen zapis izvida, temveč tudi pravilno šifriranje diagnoze in 

obračun opravljenih storitev, ki sta glavna pokazatelja, kaj je bilo pri določenem pacientu 

narejeno in kakšna diagnoza mu je bila postavljena, to pa predstavlja podlago za obračun 

stroškov zdravljenja posameznega pacienta. Pravilno vneseni  podatki so pomembni tako za 

same zdravstvene ustanove, kot tudi za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki 

zdravstvene storitve plačuje, ter Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, ki 

zdravstvene podatke statistično spremlja.  

Za poklic zdravstvene administratorke je zahtevana V. stopnja strokovne izobrazbe, za 

delovno mesto vodje referata je zahtevana VI/1 stopnja strokovne izobrazbe, za vodjo službe 

zdravstvene administracije je zahtevana VI/2 oziroma VII/1 stopnja strokovne izobrazbe. Na 

dan 31. 5. 2013 je bilo v Splošni bolnišnici Celje zaposlenih skupaj 106 zdravstvenih 

administratork (9 s skrajšanim delovnim časom, 96 za nedoločen čas, 8 za določen čas) z 

naslednjo izobrazbo (slika 8):  

- 1 z zaključenim strokovnim magisterijem;  

- 1 z visokošolsko izobrazbo (UN);  

- 13 z visokošolsko izobrazbo (VS);  

- 11 z višješolsko izobrazbo;  

- 80 s srednješolsko izobrazbo. 
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Slika 8: Stopnja izobrazbe zdravstvenih administratork 

Za primerjavo: leta 1994 je bilo zaposlenih za določen in nedoločen čas skupno 100,5 

zdravstvenih administratork (89,5 za nedoločen čas, 11 za določen čas), leta 2004 skupno 96 

zdravstvenih administratork (91 za nedoločen čas, 5 za določen čas). V projektu Zasnova 

sistema centralnega organiziranja in vodenja zdravstvene administracije, ki je potekal v letih 

2004 in 2005, je bilo ugotovljeno, da se je v letih od 1994 do 2005 obseg dela, ki so ga 

opravljale zdravstvene administratorke, povečal za približno 25 %, predvsem na račun novih 

specialističnih ambulantnih dejavnosti, dodatnih funkcionalnih diagnostik, uvedbe novega 

izračunavanja vrednosti hospitalizacije preko sistema skupine primerljivih primerov, uvedbe 

enodnevnega hospitala, obračunavanja neakutne bolnišnične obravnave,  povečanega števila 

opravljenih operativnih posegov, uvedbo novega računalniškega programa … (Buhanec idr. 

2005). 

Po zaključku projekta Zasnova sistema centralnega organiziranja in vodenja zdravstvene 

administracije je bil zaradi odpravljanja pomanjkljivosti, ugotovljenih v projektu, uveden 

nočni turnus zdravstvenih administratork za urgentno kirurško in urgentno internistično 

ambulanto, kasneje pa še za urgentno nevrološko ambulanto (1 zdravstvena administratorka v 

nočnem turnusu). Tudi po letu 2005 so se v bolnišnici odpirala nova ambulantna delovišča, 

novi diagnostični postopki, novi oddelki, število opravljenih rentgenoloških in 

nevroradioloških preiskav se je povečalo, zaradi zahtev Inštituta za varovanje zdravja 

Republike Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Ministrstva za zdravje 

(slednji spremlja različne kazalnike kakovosti) se je povečala količina vnosa podatkov v 

bolnišnični računalniški sistem, … Obseg porasta opravljenega dela v zadnjih letih je 

0% 1%

13%

6%

80%

strokovni magisterij visokošolska izobrazba (UN) visokošolska izobrazba (VS)

višješolska izobrazba srednješolska izobrazba



22 

 

razviden iz poročil o poslovanju bolnišnice in letnih strokovnih poročil Splošne bolnišnice 

Celje (Splošna bolnišnica Celje 2013b). Če čez palec ocenimo, da se je v zadnjih devetih letih 

obseg dela povečal samo za dodatnih 5 %, pridemo do podatkov, kot so razvidni na sliki  9. 

 

Slika 9: Število zdravstvenih administratork v Splošni bolnišnici Celje in ocena 
povečanja obsega dela 

4.2 Organiziranost obravnavane poklicne skupine 

Zdravstvene administratorke so organizirane v Službi zdravstvene administracije, ki nudi 

administrativno podporo medicinskim oddelkom in službam. Organizirane so v petih referatih 

(slika 10) in opravljajo administrativna opravila za potrebe bolnišničnih oddelkov, ambulant 

in diagnostik. Tudi vodje referatov in vodja službe zdravstvene administracije, poleg del in 

opravil, ki so povezane z vodenjem referata oziroma službe, zaradi kadrovske podhranjenosti 

in pogostih bolniških in drugih odsotnosti zdravstvenih administratork, opravljajo dela in 

opravila zdravstvenih administratork. 
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Slika 10: Organiziranost službe zdravstvene administracije 

4.3 Recesija v javnem sektorju in težave, ki jih ta povzroča v organizaciji dela 

zdravstvenih administratork  

Recesija je v zadnjih treh letih močno zaznamovala gospodarstvo in javni sektor. Vlada 

Republike Slovenije se reševanja gospodarske krize že nekaj časa loteva v obliki strogih 

varčevalnih ukrepov, s krčenjem sredstev za plače v javnem sektorju, redukcijo regresov, 

dnevnic in kilometrin, v zadnjem času pa tudi s krčenjem števila zaposlenih v javnem 

sektorju, z uvedbo višjega DDV in novih davkov na nepremičnine.  

Od avgusta 2012 dalje mora vsako novo zaposlitev oziroma podaljšanje pogodbe o zaposlitvi 

za določen čas odobriti resorni minister, po njegovi odobritvi pa še Svet zavoda. Vse skupaj 

predstavlja težave pri tekoči organizaciji dela zdravstvenih administratork, saj morajo na 

odgovor ministrstva čakati včasih tudi po več mesecev.  Ob tem lahko prihaja do neželenih 

prekinitev delovnih razmerij zdravstvenim administratorkam, ki so se odlično izkazale pri 

svojem delu in hitro osvojile delovne naloge ter širok spekter navodil in pravil, ki jih morajo 

upoštevati pri svojem delu. Po drugi strani pa lahko nekatere administratorke, ki so zaposlene 

za nedoločen čas, še naprej delajo z lagodnostjo, kot pred leti, ko je bil obseg dela dosti 

manjši in kadrovska zasedba v tej poklicni skupini večja. Takšno ravnanje daje slab zgled 

mladim kolegicam, zaposlenim za določen čas, ki si prizadevajo ohraniti službo in zato delajo 

po svojih najboljših močeh, saj vedo, da nadaljnja zaposlitev ni odvisna od njihovega dobrega 

in kakovostnega dela, temveč od volje ministra, ki mora ob izteku pogodbe podpisati, da se 

strinja z njihovo nadaljnjo zaposlitvijo, na koncu pa mora svojo potrditev za nadaljnjo 

zaposlitev dati tudi Sveta zavoda.   

Z omejevanjem novega zaposlovanja zaradi upokojitev, se krči kader v poklicni skupini 

zdravstvenih administratork in s tem že sistemizirana delovna mesta ostajajo nezasedena. Ker 

obseg dela ostaja enak, oziroma se zaradi različnih zahtev plačnikov storitev, zaradi lažjega in 
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hitrejšega spremljanja poslovanja še povečuje, prihaja do kopičenja dela in zaostankov. Te 

zaostanke poskušajo reševati administratorke, ki pa so že tako preobremenjene z delom. 

Posledično prihaja do preutrujenosti, podvrženosti stresnim razmeram, večji dovzetnosti za 

konflikte, hitrejšega obolevanja in pogostejšega bolniškega staleža (ko jih morajo 

nadomeščati ostale kolegice, …), vse to pa ustvarja negativno delovno klimo.     

4.4 Možnosti napredovanja in nagrajevanja zdravstvenih administratork  

Po Zakonu o uredbi plač v javnem sektorju in Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v 

plačne razrede, ki je objavljena v št. 51/2008 Ur. l. RS z dne 23. 5. 2008, so lahko javni 

uslužbenci, ki so v treh koledarskih letih z ocenjevanjem zbrali zadostno število točk, 

napredovali za en do dva plačna razreda. Skupno lahko zdravstvene administratorke 

napredujejo največ za 10 plačnih razredov. Z Zakonom o interventnih ukrepih, ki je bil sprejet 

leta 2010, je določeno, da se leto 2011 ne šteje v napredovalno obdobje, hkrati pa Zakon o 

uravnoteženju javnih financ določa, da zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje v 

letu 2013, v letu 2013 ne napredujejo (Vlada RS b. l.).  

V povprečju tako zdravstvene administratorke napredujejo vsaka tri leta za en plačni razred, 

vendar pa morajo za takšno napredovanje z rednim letnim ocenjevanjem zbrati ustrezno 

število točk, ki se z dolžino delovne dobe viša. Pri ocenjevanju se upoštevajo samostojnost, 

ustvarjalnost, natančnost, strokovnost izvajanja nalog v skladu z veljavnimi standardi, 

opravljen obseg dela, pravočasnost izvajanja nalog, zanesljivost – zlasti izvajanje nalog v 

smislu izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti, medsebojno sodelovanje, sodelovanje v timu 

in odnos do sodelavcev, organizacija dela – zlasti prilagoditve nepredvidenim situacijam in 

pravilno načrtovanje izrabe časa, interdisciplinarnost – povezovanje znanj z različnih delovnih 

področij, odnos do uporabnikov storitev – predvsem pacientov in svojcev,  komuniciranje in 

izvajanje nalog, ki so značilne za posamezno dejavnost.  

Edina možnost napredovanja v poklicni skupini zdravstvenih administratork je napredovanje 

v plačnem sistemu, ki pa je bilo zaradi recesije upočasnjeno. Nagrajevanje v obliki finančnih 

stimulacij pri plači je bilo že pred časom ukinjeno. Zaradi preobilice dela in omejenega števila 

kadra je tudi motivacijsko stimuliranje v obliki premestitev na druga delovna mesta zelo 

oteženo.  
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5 ANALIZA OPRAVLJENE RAZISKAVE 

5.1 Opredelitev raziskave 

V raziskavi, ki smo jo izvedli po metodi anketiranja anketnega vprašalnika, smo želeli priti do 

ugotovitev, kakšno je stanje motiviranosti za delo in sistem nagrajevanja pri obravnavani 

poklicni skupini zdravstvenih administratork v Splošni bolnišnici Celje.  

5.1.1 Namen raziskave 

Namen raziskave je ugotovitev trenutnega stanja motiviranosti za delo pri poklicni skupini 

zdravstvenih administratork in ali se recesija v javnem sektorju že odraža z upadom 

motiviranosti za delo pri isti poklicni skupini. Hkrati smo želeli ugotoviti kateri motivacijski 

dejavnik v času recesije zdravstvene administratorke še vedno najbolj motivira za delo.   

5.1.2 Potek raziskave 

Raziskava je bila opravljena izključno v poklicni skupini zdravstvenih administratork, in sicer 

v obliki papirnega anketnega vprašalnika. Razposlanih je bilo 90 anketnih vprašalnikov. 

Vrnjenih je bilo 43 anketnih vprašalnikov (47,8 %). Vsi vrnjeni anketni vprašalniki so bili 

ustrezno izpolnjeni in zajeti v raziskavi. 

5.1.3 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz:  

- demografskih vprašanj (delovna doba, dokončana stopnja izobrazbe, zaposlitev za 

določen/nedoločen čas);  

- vprašanj izbirnega tipa: 

o Ali z veseljem prihajate na delovno mesto? 
o Če bi dobili ponudbo za drugo, enako plačano službo izven zavoda, bi jo sprejeli? 
o Kaj bi bilo za vas najbolj odločujoče pri menjavi službe? 
o Trenutna plača za vas …  
o Ali bi bili pripravljeni sprejeti bolj odgovorno delovno mesto znotraj zavoda? 
o Kaj od naštetega za vas trenutno predstavlja prioriteto za boljše delo? 

- trditvami zaprtega tipa, pri katerih anketiranke na Likertovi petstopenjski lestvici1 

označijo stopnjo strinjanja ali nestrinjanja s podano trditvijo. 

                                                           
1 Likertova lestvica je ena najpogosteje uporabljanih enodimenzionalnih lestvic v vseh družboslovnih 
raziskavah, ki se jo uporablja za merjenje mnenj, prepričanj ter vedenja izpraševancev (Bizjak 2009). 
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5.2 Rezultati ankete   

Rezultati ankete so predstavljeni v obliki preglednic in grafov. Pri trditvah zaprtega tipa 

(vprašanja 6, 10, 11 in 12) smo za vsak motivacijski dejavnik izračunali aritmetično sredino2 

ter standardni odklon3. V nadaljevanju je prikazana enačba in primer izračuna aritmetične 

sredine in standardnega odklona za motiv: »Sistem nagrajevanja v zavodu je dober.«  

Enačba 1: Aritmetična sredina 

� = 1������
	

�
�
 

 

Enačba 2: Standardni odklon 

� = � ����� −���	�
� � − 1  

 

M - aritmetična sredina 

N – število opazovanih enot (v našem primeru 43) 

r – število razredov (v našem primeru 5) 

yj – sredina v j-tem razredu (v našem primeru opazovani j-ti motivacijski dejavnik (j = 1, 2 

…, 5) 

fj – frekvenca v j-tem razredu (v našem primeru vrednost, ki jo število opazovanih enot 

pripiše opazovanemu j-temu motivacijskemu dejavniku) 

σ – standardni odklon 

Primer: 

� = ��� ����	�
� �  
 
S pomočjo zgornje enačbe smo po spodnjem postopku prišli do rezultata aritmetične sredine, 
ki znaša 1,28. 
 1���3243 +�2���1043 +�3���143 +�4���043 +�5���043 = 1,28 

                                                           
2 Aritmetična sredina ali povprečje je najpogosteje uporabljena mera srednjih vrednosti. Po definiciji 
kvocient med vsoto vrednosti vseh enot v populaciji in številom enot populacije (Sagadin 2003, 57).  

3 Standardni odklon je statistični kazalec, največkrat uporabljen za merjenje statistične razpršenosti 
enot. Z njim je moč izmeriti, kako razpršene so vrednosti, vsebovane v populaciji. Standardni odklon 
je definiran kot kvadratni koren variance, s čimer je v vsakem primeru dosežena pozitivna vrednost 
kazalca (Wikipedija b. l.). 
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S pomočjo zgornje enačbe smo po spodnjem postopku prišli do rezultata standardnega 
odklona, ki znaša 0,5.  
 

   1 – 1,28 → (-0,28)2 → 0,0784 x 32 → 2,51 
      2 – 1,28 →   0,722 →  0,5184 x 10 → 5,18 
      3 – 1,28 →   1,722 →   2,9584 x 1   → 2,96 
      4 – 1,28 →   2,722 →   7,3984 x 0   → 0 
      5 – 1,28 →   3,722 →  13,8384 x 0   → 0  

                 = 10,65 : (43-1) = (0,25 = 0,5 

Aritmetična sredina oziroma povprečje vrednotenja motivacijskih dejavnikov za dejavnik 

sistem nagrajevanja v zavodu je dober znaša 1,28. Standardni odklon za isti motiv znaša 0,5. 

Podatki za izračun aritmetične sredine in standardnega odklona so razvidni v prilogi 5. 

Aritmetična sredina nam pove, kakšno vrednost bi zavzela spremenljivka na vsaki enoti 

motivacijskega dejavnika, če bi vsoto vseh vrednosti razdelili enakomerno na vse enote 

vzorca. S standardnim odklonom pa želimo pokazati variabilnost v podatkih oz. kako so 

podatki razpršeni okoli aritmetične sredine. Večji, kot je standardni odklon, bolj so vrednosti 

razpršene in različne druga od druge. Bližje kot je standardni odklon vrednosti 0, manjša je 

variabilnost v podatkih.  

Na enak način smo izračunali ostale motive v preglednicah pri vprašanjih 6, 10, 11 in 12 (glej 

preglednice 6-9).  

5.2.1  Demografski podatki o anketirankah 

Delovna doba anketirank predstavlja prvo kategorijo anketnega vprašalnika. V rezultatih 

ankete je razvidno, da dosega večina anketirank delovno dobo med 21 in 30 let, kar 

predstavlja starostno skupino anketirank nekje med 40-im in 50-im letom starosti. 

Anketiranke so bile razvrščene v štiri skupine, kot je razvidno iz preglednice 1.  
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Preglednica 1: Struktura anketirank glede na delovno dobo 

Delovna doba Število anketirank Odstotek 

Do 10 let 12 28 % 

Od 10 do 20 let 10 26 % 

Od 20 do 30 let 14 32 % 

Nad 30 let 6 14 % 

 

V preglednici 2 podajamo pregled delovne dobe in stopnje izobrazbe anketirank. 

 

Preglednica 2: Struktura anketirank glede na delovno dobo in izobrazbo 

Delovna doba 

Srednješolska 

izobrazba 

Višješolska 

izobrazba 

Visokošolska 

izobrazba 

Do 10 let 3 5 4 

Od 10 do 20 let 8 2 1 

Od 20 do 30 let 11 1 2 

Nad 30 let 6 0 0 

Iz zgornje preglednice je razvidno, da so mlajše iskalke zaposlitve vedno bolj izobražene, 

oziroma vedno bolj uspešne za pridobitev nove zaposlitve na praktičnem preizkusu znanja, ki 

ga morajo opraviti pred sprejemom v službo. V skupini do 10 let ima kar 75 % anketirank 

višjo izobrazbo, kot se zahteva za poklic zdravstvene administratorke. V skupini od 10 do 20 

let ima 27 % anketirank višjo izobrazbo, kot se za omenjeni poklic zahteva. Prav tako ima 

tudi v skupini od 20 do 30 let 21 % anketirank višjo izobrazbo, kot je zahtevana za poklic 

zdravstvene administratorke.  

Drugo kategorijo anketnega vprašalnika predstavlja dokončana stopnja izobrazbe 

(preglednica 3). Iz preglednice je razvidno, da je v anketi sodelovalo 35 % anketirank z 

zaključeno višjo oziroma visoko stopnjo izobrazbe, ter 65 % anketirank z zaključeno 

srednješolsko izobrazbo.  
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Preglednica 3: Struktura anketirank glede na stopnjo izobrazbe 

Stopnja izobrazbe Število anketirank Odstotek 

Srednja 28 65 % 

Višja (VI/1) 8 19 % 

Visoka (VI/2, VII/1) 7 16 % 

Rezultati sedanje raziskave kažejo, da je na delovnem mestu v raziskovani poklicni skupini v 

Splošni bolnišnici Celje zaposlenih več administratork z višjo izobrazbo, kot je zahtevana za 

omenjeni poklic. Do takšnih sprememb je prišlo v zadnjih desetih letih, predvsem na račun 

večjega števila novih šol, ki ponujajo višješolsko oziroma visokošolsko izobraževanje, ter 

zaradi ukinitve Srednje upravno administrativne šole v Celju, ki je v preteklosti izšolala 

glavnino zdravstvenih administratork. Za primerjavo podajamo podatke na sliki 11, ki so 

povzeti iz analize raziskave med zdravstvenimi administratorkami, ki je bila opravljena v letu 

2002 in v kateri je sodelovalo skupno 49 zdravstvenih administratork (Ajdnik 2003, 24).  

 

Slika 11: Stopnja izobrazbe anketiranih zdravstvenih administratork v letu 2002 

Tretjo kategorijo anketnega vprašalnika predstavljajo podatki o zaposlitvi za določen in 

nedoločen čas. Kot je razvidno iz slike 12, je v raziskavi sodelovalo 12 % anketirank, ki so 

zaposlene za določen čas.  
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Slika 12: Struktura zaposlenih glede na zaposlitev za določen in nedoločen čas 

Dve anketiranki, ki sta sodelovali v raziskavi in sta zaposleni za določen čas, imata 

srednješolsko izobrazbo, tri anketiranke, zaposlene za določen čas, imajo višješolsko 

izobrazbo. Iz navedenega izhaja, da vedno več iskalcev zaposlitve dosega višjo izobrazbo, kot 

je za ponujeni poklic zdravstvene administratorke zahtevana.  

5.2.2  Analiza vprašanj izbirnega tipa 

Četrto kategorijo anketnega vprašalnika predstavlja vprašanje: »Ali z veseljem prihajate na 

delovno mesto?« (preglednica 4) Triinšestdeset odstotkov anketirank še vedno z veseljem 

prihaja v službo, 16 % anketirank z delovnim mestom ni zadovoljnih, a očitno prihajajo v 

službo zaradi drugih, najverjetneje eksistenčnih pogojev, 21 % anketirank je ostalo 

neopredeljenih.  

 

Preglednica 4: Ali z veseljem prihajate na delovno mesto? 

Da Ne Ne vem 

27 7 9 

Peto kategorijo anketnega vprašalnika predstavljajo odgovori na vprašanje: »Če bi dobili 

ponudbo za drugo, enako plačano službo izven zavoda, bi jo sprejeli?« (preglednica 5) 

Triintrideset odstotkov anketirank bi takoj zamenjalo službo za drugo, enako plačano službo 

izven zavoda, 46 % jih o tem vprašanju še ni razmišljalo, 21 % takšne ponudbe ne bi sprejelo. 

88%

12%

za nedoločen čas za določen čas
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Preglednica 5: Če bi dobili ponudbo za drugo, enako plačano službo izven zavoda, bi jo 
sprejeli? 

Takoj bi jo sprejela Ne bi je sprejela O tem nisem razmišljala 

14 9 20 

Kar 12 anketirank od 14, ki bi takoj zamenjale službo, če bi dobile ponudbo za enako plačano 

službo izven Splošne bolnišnice Celje, je zaposlenih za nedoločen čas. Pri vseh 14 je izraženo 

nezadovoljstvo s sistemom nagrajevanja. Tri od 14 še vedno z veseljem prihajajo na delovno 

mesto, 5 jih je neodločenih o tem ali z veseljem prihajajo na delovno mesto ali ne. Sedmim od 

14 anketirank trenutna plača sploh ne zadostuje, dodatnim šestim zadostuje le v majhni meri.  

Na vprašanje: »Trenutna plača za vas …,« je 46 % (20) anketirank odgovorilo, da trenutna 

plača le v majhni meri zadostuje za njihove potrebe, kar 40 % (17) jih je odgovorilo, da sploh 

ne zadostuje za njihove potrebe. Nobena od anketirank ni pritrdila trditvi, da trenutna plača v 

celoti zadostuje njenim potrebam (slika 13).  

 

Slika 13: Trenutna plača za vas ... 

Na vprašanje: »Ali bi bili pripravljeni sprejeti bolj odgovorno delovno mesto znotraj 

zavoda?« je kar 44 % (19) anketirank odgovorilo, da bi bile pripravljene sprejeti bolj 

odgovorno delovno mesto znotraj zavoda v zameno za višjo plačo. 35% (15) anketirank bi 

bilo pripravljenih sprejeti bolj odgovorno delovno mesto, ker imajo rade nove izzive. Samo 

7 % (3) si tega ne želi, ker je zadovoljnih s svojim delovnim mestom. Eni anketiranki takšen 

izziv onemogočajo težave z zdravjem, ena anketiranka pa bi bila pripravljena sprejeti takšen 

izziv, če bi bilo na novem delovnem mestu tudi boljše delovno okolje (slika 14).   
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Slika 14: Ali bi bili pripravljeni sprejeti bolj odgovorno delovno mesto znotraj zavoda 

Zadnje vprašanje te kategorije se je glasilo: »Kaj od naštetega za vas trenutno predstavlja 

prioriteto za boljše delo?« Tudi pri tem vprašanju je 44 % (19) anketirank odgovorilo, da  

trenutno predstavlja prioriteto za boljše delo višja plača. Kar 23 % (10) jih je odgovorilo, da  

predstavlja trenutno prioriteto za boljše delo dodatna administrativna pomoč pri delih in 

opravilih. 9 % anketirank bi si želelo zmogljivejši računalnik (4), sodobno urejen delovni 

prostor (4) oziroma plačilo pridobitve višje stopnje izobrazbe (4). 6% anketirank (2) trenutno 

predstavlja prioriteto za boljše delo nov pisarniški stol (slika 15).  
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Slika 15: Kaj od naštetega za vas trenutno predstavlja prioriteto za boljše delo 

5.2.3  Analiza trditev zaprtega tipa 

Izmed motivacijskih dejavnikov, ki so bili našteti (1 – najpomembneje, …, 5 – najmanj 

pomembno) pod vprašanjem: »Kaj bi bilo za vas najbolj odločujoče pri menjavi službe?« je 

46 % (20) anketirank izpostavilo višino plače kot najpomembnejši motivacijski dejavnik, 

33 % (14) jih je smatralo višino plače kot zelo pomemben motivacijski dejavnik, 14 % (6) je 

ostalo neodločenih glede pomembnosti omenjenega motivacijskega dejavnika (slika 16; 

preglednica 6). Glede na nizek standardni odklon lahko razberemo, da je glavnina anketirank 

izpostavila ta motivacijski dejavnik kot najpomembnejši.  

Kot drugi pomemben motivacijski dejavnik v tej kategoriji so izpostavile boljše delovne 

pogoje, saj je prvi dve vrednotenji potrdilo skupno 49 % anketirank (najpomembneje 15; zelo 

pomembno 6).  

Kot tretji pomemben motivacijski dejavnik so navedle boljše odnose med sodelavci, prvi dve 

vrednotenji je potrdilo 35 % (najpomembneje 5; zelo pomembno 10).  

Pri četrtem motivacijskem dejavniku so izpostavile večjo možnost napredovanja, prvi dve 

vrednotenji je potrdilo 32 % (najpomembneje 10; zelo pomembno 4) anketirank, in kot 

zadnjega, službo bliže kraja bivanja. Pri slednjem motivacijskem dejavniku jih je sicer 35 % 

(najpomembneje 11; zelo pomembno 4) potrdilo prvi dve vrednotenji, vendar pa je isti 

dejavnik kar 37 % (16) označilo kot najmanj pomemben dejavnik.  
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Odkloni so pokazatelji razpršenosti vrednotenja posameznega motivacijskega dejavnika. Kot 

je razvidno na sliki 16 so bili vsi odgovori pri posameznem dejavniku razpršeni, saj nobena 

od vrednosti odklona ni manjša od 1.  

 

Slika 16: Prikaz povprečja in standardnega odklona pri 6. anketnem vprašanju 

Preglednica 6: Kaj bi bilo za vas najbolj odločujoče pri menjavi službe? 

(Vrednotenje dejavnika: 1 – najpomembneje, 2 – zelo pomembno, 3 – niti pomembno/niti 

nepomembno, 4 – manj pomembno, 5 – najmanj pomembno) 

Dejavnik 1 2 3 4 5 Povprečje 

Standardni 

odklon 

Višina plače 20 14 6 0 3 1,88 1,12 

Boljši delovni pogoji 15 6 7 11 4 2,60 1,43 

Boljši odnosi med sodelavci 5 10 10 12 6 3,09 1,25 

Večja možnost napredovanja 10 4 8 11 10 3,16 1,49 

Služba bliže kraja bivanja 11 4 8 4 16 3,23 1,65 

Na sliki 17 je prikazano strinjanje anketirank z navedenimi motivacijskimi dejavniki – prikaz 

povprečja, pri čemer povprečja bližje 1 pomenijo, da se anketiranke sploh ne strinjajo, oz. se 

ne strinjajo z navedenimi motivacijskimi dejavniki, povprečja bližje 5 pa pomenijo, da se 

anketiranke strinjajo oziroma popolnoma strinjajo z navedenimi motivacijskimi dejavniki. 

Pregledni prikaz je predstavljen v preglednici 7. Največ nestrinjanja je bilo pri motivacijskih 

dejavnikih: imam dobre možnosti napredovanja, moja plača je dobra ter delo je lahkotno, brez 
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prevelikih pritiskov, delo je takšno, da ga ljudje na splošno spoštujejo, pri delu lahko 

uveljavljam svoje zamisli in ideje ter moje želje za premestitev na drugo delovno mesto so v 

celoti upoštevane. 

Skupno se kar 84 % anketirank sploh ne strinja (28) oziroma ne strinja (8) s trditvijo: »Imam 

dobre možnosti napredovanja.« Prav tako se skupno kar 85 % anketirank sploh ne strinja (17) 

oziroma ne strinja (19) s trditvijo: »Moja plača je dobra.« Tudi s trditvijo: »Delo je lahkotno, 

brez prevelikih pritiskov,« se skupno 77 % anketirank sploh ne strinja (21) oziroma ne strinja 

(12). S trditvijo: »Delo je takšno, da ga ljudje na splošno spoštujejo,« se skupno 56 % 

anketirank sploh ne strinja (7), oziroma ne strinja (17). Tudi trditvi: »Pri delu lahko 

uveljavljam svoje zamisli in ideje,« oporeka skupno 54 % anketirank, in sicer 11 se jih s 

trditvijo sploh ne strinja, dodatnih 12 se s trditvijo ne strinja. Zadnja trditev, ki ji oporeka več 

kot polovica anketirank 51  %, je bila: »Moje želje za premestitev na drugo delovno mesto so 

v celoti upoštevane.« S trditvijo se 13 anketirank sploh ni strinjalo, ter dodatnih 9 ni strinjalo.   

Na drugi strani pa je glavnina anketirank potrdila trditve: delo je odgovorno, finančna 

nagrada bi povečala mojo motiviranost za delo, s sodelavci se dobro razumem, ustna pohvala 

nadrejenih poveča mojo motiviranost za delo, delo ustreza mojim sposobnostim, delam lahko 

povsem samostojno in z delom, ki ga opravljam, sem zadovoljna. Skupno kar 91 % anketirank 

se popolnoma strinja (23) oziroma se strinja (16) s trditvijo: »Delo je odgovorno.« Prav tako 

se skupno kar 86 % anketirank popolnoma strinja (22) oziroma strinja (15) s trditvijo: 

»Finančna nagrada bi povečala mojo motiviranost.« S trditvijo: »S sodelavci se dobro 

razumem,« se strinja skupno kar 84 % anketirank, in sicer 11 anketirank se s trditvijo 

popolnoma strinja, 25 anketirank se s trditvijo strinja. Skupno 62 % anketirank (20 se strinja, 

7 se popolnoma strinja) potrjuje trditev: »Z delom, ki ga opravljam, sem zadovoljna.« Nadalje 

skupaj po 58 % anketirank potrjuje tudi naslednje trditve: »Ustna pohvala nadrejenih poveča 

mojo motiviranost za delo (15 se strinja, 10 se popolnoma strinja), Delam lahko povsem 

samostojno (12 se strinja, 13 se popolnoma strinja) ter Delo ustreza mojim sposobnostim.« 

(10 se strinja, 15 se popolnoma strinja)  

Odkloni na sliki 17 so pokazatelji razpršenosti vrednotenja posameznega motivacijskega 

dejavnika – odklon bližje 0 pomeni, da je vrednotenje posameznega motivacijskega dejavnika 

zgoščeno okoli ene vrednosti, odklon okoli 1 predstavlja blago razpršenost vrednotenja, 

odklon nad 1 pa večjo razpršenost vrednotenja posameznega navedenega motivacijskega 

dejavnika. Kot je razvidno na sliki 15 so bili kar pri osmih dejavnikih odgovori zgoščeni okoli 

ene vrednosti (vrednosti odklona < 1). 
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Slika 17: Prikaz povprečja in standardnega odklona pri 10. anketnem vprašanju 
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Preglednica 7: Kako se strinjate z navedenimi motivacijskimi dejavniki? 

(Vrednotenje dejavnika: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti da, niti ne, 4 – se 

strinjam, 5 – popolnoma se strinjam)  

 

  

Dejavnik 1 2 3 4 5 Povprečje 

Standardni 

odklon 

Delo je odgovorno. 0 1 3 16 23 4,42 0,73 

Finančna nagrada bi povečala mojo 

motiviranost za delo. 0 0 6 15 22 4,37 0,72 

S sodelavci se dobro razumem. 1 0 6 25 11 4,05 0,79 

Ustna pohvala nadrejenih poveča mojo 

motiviranost za delo. 2 2 14 15 10 3,67 1,04 

Delo ustreza mojim sposobnostim. 3 5 10 10 15 3,67 1,27 

Delam lahko povsem samostojno. 3 5 10 12 13 3,63 1,23 

Z delom, ki ga opravljam, sem zadovoljna. 3 2 11 20 7 3,60 1,05 

Premalokrat sem pohvaljena s strani 

nadrejenih. 3 6 14 12 8 3,37 1,15 

Razporeditev delovnega časa je ustrezna. 5 5 12 12 9 3,35 1,27 

Vodstvo zavoda od mene zahteva preveč. 2 8 16 12 5 3,23 1,04 

Dodatne delovne naloge še povečajo mojo 

delovno storilnost. 5 12 16 9 1 2,74 1,00 

Delo je zanimivo, tempo dela si lahko sama 

razporejam. 11 8 13 6 5 2,67 1,32 

Pri delu imam na voljo vsa sredstva, ki jih 

potrebujem za dobro opravljanje dela. 7 13 17 3 3 2,58 1,07 

Moja mnenja in pobude k izboljšavam so 

upoštevane v celoti. 8 10 21 3 1 2,50 0,96 

Pri delu lahko uveljavljam svoje zamisli in 

ideje. 11 12 15 4 1 2,35 1,04 

Delo je takšno, da ga ljudje na splošno 

spoštujejo. 7 17 16 3 0 2,35 0,84 

Moje želje za premestitev na drugo delovno 

mesto so v celoti upoštevane. 13 9 19 1 1 2,26 1,00 

Delo je lahkotno, brez prevelikih pritiskov. 21 12 8 2 0 1,79 0,92 

Moja plača je dobra. 17 19 7 0 0 1,77 0,72 

Imam dobre možnosti napredovanja. 28 8 6 1 0 1,53 0,82 
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»Kako pomembni so spodaj navedeni dejavniki za vas v smislu spodbude k večji delovni 

storilnosti,« predstavlja naslednjo kategorijo anketnega vprašalnika. Vrednotenje dejavnikov 

je bilo predstavljeno od 1 (sploh ni pomembno) do 5 (zelo pomembno). Skupno 91 % 

anketirank je bilo mnenja, da je pomembnost dobrega plačila za opravljeno delo zelo 

pomembna (30) oziroma pomembna (9) (slika 18; preglednica 8).  

Nadalje je bilo skupno 91 % anketirank mnenja, da so tudi dobri odnosi z nadrejenimi zelo 

pomembni (28) oziroma pomembni (11). Na tretje mesto so (po izračunu aritmetične sredine) 

uvrstile dejavnika dobri delovni pogoji  s skupno 91 % (zelo pomembno 26; pomembno 13) 

ter finančne nagrade za uspešnost, s skupno 93 % (zelo pomembno 25; pomembno 15).  

Nasprotno pa so anketiranke menile, da jih naslednji motivacijski dejavniki: upoštevanje 

njihovih pobud k izboljšavam, inovacijam, …, upoštevanje njihovih želja po drugem delovnem 

mestu ter dodatne delovne naloge, ne spodbujajo dovolj k večji delovni storilnosti.  

Samo pri dveh od naštetih petnajstih dejavnikov je odklon 1 oziroma > 1, kar pomeni, da so 

bili odgovori pri vseh dejavnikih zgoščeno osredotočeni okoli podobnega vrednotenja 

dejavnika.  

Same anketiranke so v anketnem vprašalniku označile kot najpomembnejše naslednje 

dejavnike:  

- ugoden delovni čas – 23 točk; 

- finančne nagrade za uspešnost – 22 točk; 

- možnost napredovanja – 19 točk; 

- dobri odnosi s sodelavci – 18 točk; 

- varnost zaposlitve – 16 točk; 

- pomembnost dobrega plačila za opravljeno delo – 13 točk; 

- dobri delovni pogoji – 9 točk; 

- dobri odnosi z nadrejenimi – 9 točk; 

- možnost dodatnega izpopolnjevanja, izobraževanja – 7 točk; 

- pohvale/priznanja za dobro opravljeno delo – 6 točk; 

- upoštevanje vaših pobud k izboljšavam, inovacijam, … - 5 točk. 
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Slika 18: Prikaz povprečja in standardnega odklona pri 11. anketnem vprašanju 
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Preglednica 8: Kako pomembni so spodaj navedeni dejavniki za vas, v smislu spodbude 
k večji delovni storilnosti? 

(Vrednotenje dejavnika: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – niti pomembno/niti 

nepomembno, 4 – pomembno, 5 – zelo pomembno)  

Dejavnik 1 2 3 4 5 Povprečje 

Standardni 

odklon 

Pomembnost dobrega plačila za opravljeno delo. 1 0 3 9 30 4,56 0,82 

Dobri odnosi z nadrejenimi. 1 1 2 11 28 4,49 0,88 

Dobri delovni pogoji. 1 0 3 13 26 4,47 0,82 

Finančne nagrade za uspešnost. 1 0 2 15 25 4,47 0,80 

Dobri odnosi s sodelavci. 1 0 4 13 25 4,42 0,85 

Ugoden delovni čas. 1 0 3 17 22 4,37 0,82 

Varnost zaposlitve. 1 0 7 14 21 4,26 0,75 

Samostojnost pri delu. 1 0 8 16 18 4,16 0,90 

Pohvale/priznanja za dobro opravljeno delo. 2 0 7 16 18 4,12 1,00 

Možnost dodatnega izpopolnjevanja, 

izobraževanja. 0 2 8 18 15 4,07 0,85 

Možnost napredovanja. 2 1 7 17 16 4,02 1,03 

Raznolikost delovnih opravil. 1 0 10 18 14 4,02 0,89 

Upoštevanje vaših pobud k izboljšavam, 

inovacijam, … 1 1 9 22 10 3,91 0,87 

Upoštevanje vaših želja po drugem delovnem 

mestu. 1 3 16 16 7 3,58 0,93 

Dodatne delovne naloge še povečajo mojo delovno 

storilnost. 1 4 21 10 7 3,42 0,96 

Primer izračuna aritmetične sredine in odklona za dejavnik sistem nagrajevanja v zavodu je 

dober, pri vprašanju: »Z ocenami od 1 do 5 ocenite kako ste zadovoljni s sistemom 

nagrajevanja v zavodu,« je naveden na začetku poglavja 5.2. (preglednica 9). Aritmetična 

sredina omenjenega dejavnika znaša 1,28 (slika 19), kar v primerjavi z izračuni ostalih 

dejavnikov nakazuje, da je večina anketirank mnenja, da trditev: »Sistem nagrajevanja v 

zavodu je dober,« sploh ne drži (75 %; 32). Tudi standardni odklon, ki v tem primeru znaša 

0,50, nam potrjuje, da je glavnina anketirank potrdila omenjeno trditev z enakim odgovorom. 

Dodatnih 23 % (10) anketirank je omenjeno trditev podprlo z odgovorom ne drži.  
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Prav tako je pri drugi trditvi: »Dobri delovni dosežki so vedno nagrajeni,« katere aritmetična 

sredina znaša 1,30, kar 77 % (33) anketirank odgovorilo, da to sploh ne drži, dodatnih 19 % 

(8) anketirank pa je menilo, da trditev ne drži.  

Nasprotno, je kar 46 % (20) anketirank potrdilo trditev: »Pohvala poveča mojo motiviranost 

za delo in me spodbuja k večji storilnosti,« z odgovorom drži, kar je še dodatnih 23 % (10) 

anketirank potrdilo z odgovorom zelo drži. Glede na izračunan standardni odklon, ki znaša pri 

tej trditvi 1,23, lahko razberemo, da so bili odgovori ostalih anketirank (13) razpršeni med 

ostale tri navedene odgovore.  

Glavnina anketirank (skupno 36) pa je na trditev: »Finančna stimulacija poveča mojo 

motiviranost za delo in ne spodbuja k večji storilnosti,« odgovorila na omenjeno trditev v 

44 % (19) z odgovorom zelo drži ter v 40 % (19) z odgovorom drži.   

 

Slika 19: Prikaz povprečja in standardnega odklona pri 12. anketnem vprašanju 
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Preglednica 9: Z ocenami od 1 do 5 ocenite kako ste zadovoljni s sistemom nagrajevanja 
v zavodu 

(Vrednotenje dejavnika: 1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti ne drži, niti drži, 4 – drži, 5 – 

zelo drži) 

Dejavnik 1 2 3 4 5 Povprečje 

Standardni 

odklon 

Sistem nagrajevanja v zavodu je dober. 32 10 1 0 0 1,28 0,50 

Dobri delovni dosežki so vedno nagrajeni. 33 8 1 1 0 1,30 0,64 

Pohvala poveča mojo motiviranost za delo in 

me spodbuja k večji storilnosti. 5 2 6 20 10 3,65 1,23 

Finančna stimulacija poveča mojo motiviranost 

za delo in me spodbuja k večji storilnosti. 4 0 3 17 19 4,09 1,17 
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6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 

Z opravljeno raziskavo smo potrdili zastavljeno hipotezo, ki se je glasila: »Motiviranost 

zaposlenih v javnih zavodih vpliva na doseganje delovne storilnosti zaposlenih.« Hipoteza je 

bila potrjena s proučitvijo obremenitev obravnavane poklicne skupine ter z analizo raziskave, 

ki je bila izvedena med zdravstvenimi administratorkami, v obliki anketnega vprašalnika.  

6.1 Ugotovitve raziskave 

Hipotezo H1: »Motiviranost zaposlenih v javnih zavodih vpliva na doseganje delovne 

storilnosti zaposlenih«, smo potrdili z: 

- analizo rezultatov anketnega vprašalnika izbirnega tipa (poglavje 5.2.2), ter 

- analizo rezultatov anketnega vprašalnika trditev zaprtega tipa (poglavje 5.2.3).  

Glede na to, da: 

- kar 40 % anketirank trenutna plača sploh ne zadostuje in dodatnim 46 % anketirank le v 

majhni meri zadostuje (slika 13); 

- bi kar 44 % anketirank bilo pripravljeno sprejeti bolj odgovorno delovno mesto za višje 

plačilo (slika 14); 

- kar 44 % anketirank predstavlja prioriteto za boljše delo višina plače (slika 15); 

- bi bilo skupno kar 79 % anketirank pripravljeno zamenjati službo za višjo plačo ter 

skupno 49 % anketirank za boljše delovne pogoje (slika 16); 

- skupno kar 85 % anketirank meni, da imajo slabo plačo, ter se jih skupno kar 84 % 

strinja, da bi finančna nagrada povečala njihovo motiviranost za delo (slika 17); 

- glavnina anketirank meni, da so najpomembnejši dejavniki za večjo delovno storilnost 

pomembnost dobrega plačila (91 %), dobri delovni pogoji (91 %) in finančne nagrade 

(93 %) (slika 18); 

- skupno kar 84 % anketirank potrjuje trditev, da bi finančna stimulacija povečala njihovo 

motiviranost za delo in jih spodbudila k večji storilnosti (slika 19); 

ter recesijske ukrepe v javnem sektorju, na osnovi katerih je bila v preteklem letu javnim 

uslužbencem znižana plača, dodatno znižanje plače od 0,5 do 4,86 odstotka pa z junijem 

2013, pridemo do ugotovitve, da je motiviranost za delo v poklicni skupini zdravstvenih 

administratork zelo nizka. To trditev podkrepi tudi dejstvo, da so bile finančne stimulacije v 

poklicni skupini zdravstvenih administratork ukinjene že pred leti. Plača je sicer še redna, a 

majhna in bo z uvedbo recesijskih ukrepov še nižja. Obseg dela glede na posamezno 

zdravstveno administratorko je večji, pogosto morajo delavnik podaljševati preko rednega 

delovnega časa, da opravijo povečan obseg dela. Slednje vodi v preutrujenost, sproža stres na 

delovnem mestu, kar počasi pripeljeje do izgorelosti. Odstotek bolniškega staleža v tej 

poklicni skupini je med najvišjimi v bolnišnici, zato se zadnjih 10 let pri izračunu kadra 

zdravstvene administracije uporablja korekcijski faktor 16.  
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Pri analizi anketnega vprašalnika smo prišli tudi do ugotovitev, da glavnina anketirank meni: 

- da je sistem nagrajevanja v bolnišnici slab (98 %); 

- da imajo slabe možnosti napredovanja (84 %); 

- da je delo zahtevno, velikokrat z različnimi pritiski (77 %); 

- da zdravstveno administrativno delo na splošno ni spoštovano (56 %); 

- da pri delu ne morejo uveljavljati svojih zamisli in idej (54 %); 

- da njihove želje po premestitvi na drugo delovno mesto niso upoštevane (51 %); 

- da pri delu nimajo na voljo vseh sredstev, ki bi jih potrebovale za dobro opravljanje dela 

(46 %); 

- da si tempa dela ne morejo razporejati same (44 %); 

- da predpostavljeni ne upoštevajo njihovih mnenj in pobud k izboljšavam (42 %). 

Pri isti analizi so anketiranke izpostavile naslednje trditve: 

- delo zdravstvene administratorke je odgovorno (91 %); 

- že omenjeno trditev – finančna nagrada bi povečala njihovo motiviranost za delo (86 %); 

- da se s sodelavci dobro razumejo (84 %); 

- da so z delom, ki ga opravljajo zadovoljne (62 %); 

- da delo ustreza njihovim sposobnostim (58 %) – nasprotnega mnenja je bilo 19 % 

anketirank;  

- da lahko delajo povsem samostojno (58 %); 

- da bi ustna pohvala nadrejenih povečala njihovo motiviranost za delo (58 %); 

- da je razporeditev delovnega časa ustrezna (49 %); 

- da so premalokrat pohvaljene (47 %); 

- da vodstvo ustanove od njih zahteva preveč (40 %). 

Če vemo, da med motivacijske dejavnike povezane z delom uvrščamo zanimivo delo, 

primerno delovno okolje, ustrezno razporeditev delovnega časa, možnost napredovanja, 

možnost strokovnega usposabljanja, redno in ustrezno plačo, zaslužek, priznanje za uspešnost 

pri delu, stalnost in zanesljivost zaposlitve, dobre medsebojne odnose s sodelavci, možnost 

polnega uveljavljanja delovnih sposobnosti, je iz zgoraj navedenega in iz rezultatov anketnega 

vprašalnika, navedenih v preglednici 8, razbrati, da sta pri poklicni skupini zdravstvenih 

administratork v Splošni bolnišnici Celje upoštevana samo dva motivacijska dejavnika, in 

sicer stalnost in zanesljivost zaposlitve ter dobri medsebojni odnosi s sodelavci.  

Po analizi rezultatov anketnega vprašalnika in po poznavanju delovnih razmer, prihajamo do 

ugotovitve, da so zdravstvene administratorke v Splošni bolnišnici Celje zaradi odsotnosti 

večine motivacijskih dejavnikov nezadovoljne in nemotivirane za boljše, uspešnejše delo in 

boljšo delovno storilnost.  Glavni dejavnik nemotiviranja zaposlenih so ukrepi recesije, ki jih 

je bilo potrebno uvesti v javnem sektorju – nižanje plač zaposlenim, zmanjševanje števila 

zaposlenih na način, da se upokojitve ne nadomešča z novimi zaposlitvam, zaradi česar 

prihaja do preobremenitev  posameznikov z dodatnimi delovnimi nalogami in zadolžitvami, z 
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ukrepom, da se leto 2011 ne šteje v ocenjevalno leto pri napredovanju in se s tem podaljša čas 

napredovanja, … Z ukinitvijo stimulacij v obliki mesečnih dodatnih finančnih izplačil pri 

plači, je odvzet tudi ta motivacijski dejavnik, s katerim je bilo mogoče vsaj delno nagraditi 

uspešne, marljive in zagnane delavce. Zaradi omejevanja števila zaposlenih v tej poklicni 

skupini ter specifičnosti del in opravil na posameznih delovnih mestih je tudi premeščanje 

zdravstvenih administratork med posameznimi delovišči oteženo oziroma v večini primerov 

nemogoče, saj bi se, zaradi pomanjkanja kadra, morale hkrati učiti opravljati dela in naloge na 

novem delovišču in hkrati opravljati dela in naloge na starem delovišču. Z omejitvijo stroškov 

dela tudi ni mogoče vseh delovišč sprotno posodabljati z zmogljivejšo računalniško opremo 

kot tudi ne z učinkovitejšimi in ergonomičnejšimi delovnimi sredstvi.  

Zaradi zgoraj naštetih omejitev dobrega motiviranja vodje referatov nimamo možnosti 

dobrega motiviranja zaposlenih. Edini motivacijski ukrep, ki je še ostal, je pohvala in 

podpora, ki pa ob odsotnosti vseh ostalih motivacijskih dejavnikov nima pravega učinka. Celo 

nasprotno, ob odsotnosti oziroma omejitvah ostalih motivacijskih dejavnikov, pohvalo 

zaposleni ob preobremenitvah z delovnimi nalogami včasih napačno razumejo – kot negativni 

motivator.  

6.2 Predlogi za izboljšave  

Na podlagi analize izvedenega anketnega vprašalnika v poklicni skupini zdravstvenih 

administratork v Splošni bolnišnici Celje smo prišli do ugotovitev, da je motiviranost za delo 

v tej poklicni skupini slaba, ter da bi z upoštevanjem nekaj motivacijskih dejavnikov lahko 

prispevali k izboljšanju motivacije za delo pri tej poklicni skupini in hkrati pripomogli k boljši 

delovni storilnosti. V nadaljevanju navajamo nekaj predlogov za izboljšanje motiviranosti 

zdravstvenih administratork.  

6.2.1 Spodbujanje storilnosti  

S pomočjo pri usposabljanju 

Pri delu se soočamo z vedno pogostejšimi spremembami in novostmi, ki jih je potrebno vnesti 

v računalniški program zaradi zahtev Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, …., pogoste so novosti pri evidentiranju in 

obračunavanju storitev, ki so jih deležni tujci, …  Vodje sicer z vsemi novostmi sprotno 

seznanjamo zaposlene, vendar vsi zaposleni ne osvojijo enako hitro vseh sprememb. V teh 

primerih lahko ponudimo svojo pomoč oziroma organiziramo delo tako, da administratorkam 

pri osvojitvah novosti pomagajo tiste, ki so te novosti že osvojile. Zaradi pomanjkanja kadra 

morajo administratorke velikokrat opravljati dela in naloge, ki jih niso najbolj vešče, ob tem 

pa se srečujejo z izrazoslovjem, ki jim je tuje. Tudi v teh primerih lahko ponudimo oziroma 
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organiziramo pomoč, da osvojijo novo izrazoslovje in so tako bolj zadovoljne z delom, ki ga 

opravijo, saj vedo, da so ga opravile dobro.   

Z uvedbo stimulacijskega nagrajevanja 

Stimulacijsko nagrajevanje bi bilo smiselno uvesti v primerih, ko administratorke opravljajo 

dodatno delo, ki presega obseg standardov njihovega rednega dela in s tem pripomorejo, da je 

delo opravljeno pravočasno oziroma v sprejemljivem roku.    

6.2.2 Uvedba letnih razgovorov 

V Splošni bolnišnici Celje še nismo vpeljali rednih letnih razgovorov. Kljub temu, da bi bili 

zelo koristni, če želimo izvedeti, kakšne so želje in delovni interesi administratork. Ob letnih 

razgovorih bi jih lahko hkrati s seznanitvijo o rezultatih dela in pogovorom o problemih, 

povezanih z izvajanjem delovnih nalog,  individualno seznanili tudi z našimi pričakovanji do 

njih in njihovega dela.  Redne letne razgovore bi morala opraviti vodja službe zdravstvene 

administracije, ki je edina seznanjena s problemi in razmerami v posameznih referatih.  

6.2.3 Upoštevanje želja po menjavi delovnega mesta 

Na podlagi letnih razgovorov, bi lahko vodja službe zdravstvene administracije skupaj z vodji 

referatov, izdelala načrt želja posameznic po menjavi delovnega mesta in ga sprotno, glede na 

potrebe in okoliščine, udejanjala. Tako bi bile administratorke bolj motivirane za svoje delo, 

saj bi videle, da so tudi njihove želje upoštevane, hkrati bi spoznavale več del in opravil in bi 

lahko v primeru nepredvidenih odsotnosti bolj sproščeno nadomeščale odsotne sodelavke, saj 

bi bile seznanjene s postopki in načini dela na drugih deloviščih.  

6.2.4 Ustvarjanje zadovoljstva  

Pri ustvarjanju zadovoljstva moramo izhajati iz predpostavke, da je lahko le zadovoljen 

delavec tisti, ki se bo trudil, da bo svoje delo opravil kar najbolje in učinkovito, brez napak. 

Zato moramo zapisati jasne standarde, ki jih bodo lahko administratorke tudi dosegale. 

Poskrbeti moramo, da bo delo zanimivo in raznoliko ter da bodo prejele pohvalo za 

kakovostno opravljeno delo. Moramo jim omogočiti, da bodo lahko, če to ne bo v nasprotju s 

sprejetimi standardi, pri delu uveljavile svoje metode, hkrati pa jih seznaniti, da za  opravljeno 

delo odgovarjajo tudi same.  
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7 SKLEP 

Vsaka organizacija bi si morala prizadevati za vzpostavitev in vzdrževanje ugodne 

organizacijske klime, skrbeti za vzdrževanje motivacijskih dejavnikov, ki bodo zaposlene 

spodbujali k boljšemu in učinkovitejšemu delu. Vsak vodja bi moral biti poučen o načinih in 

pomembnosti dobrega in pravilnega motiviranja zaposlenih in se izogibati t.i. 

demotivatorjem. Le z ugodno organizacijsko klimo in uspešnimi, motiviranimi delavci bo 

lahko organizacija na trgu konkurenčna. Kljub recesiji, ki je zajela gospodarstvo in javni 

sektor, bi se morali menedžerji zavedati, da so tista dodana vrednost blagu ali storitvam, s 

katero lahko na trgu uspejo, zaposleni, ki s svojimi idejami, inovacijami, kreacijami in 

ustvarjalnim razmišljanjem prispevajo k rasti, razvoju in uspehu organizacij. Vendar pa 

okrnjena finančna sredstva, ki jih država namenja javnim ustanovam in omejeno samostojno 

kadrovanje teh ustanov, onemogočajo vodilnim v javnem sektorju, da bi lahko spodbujali 

zaposlene k večji delovni storilnosti. 

Vsak vodja bi moral imeti možnost motivirati zaposlene. Vendar pa se prevečkrat dogaja, da 

so predlogi za pohvale, nagrade, stimulacije, ki jih podajo neposredni vodje, premalo 

upoštevane pri vodilnem menedžmentu oz. so dostikrat tudi izpodbijane, s tem pa vodilni 

menedžment vodjem odvzema pristojnosti in moč, da bi lahko nagradili uspešne in 

prizadevne delavce. Sama pohvala v času recesije namreč nima več pravega učinka.  

Z raziskavo smo prišli do ugotovitev, da je tudi v času recesije dobro plačilo še vedno tisti 

motivacijski dejavnik, ki najbolj vpliva na delovno storilnost zaposlenih. Z ukinitvijo 

stimulacijskega nagrajevanja, z zniževanjem plač in drugih prejemkov, je tako onemogočeno 

pritegniti zaposlene, da bi dobrovoljno opravili dodatna dela, ki niso v njihovem običajnem 

obsegu delovnih opravil. Kljub temu, da se v službi zdravstvene administracije zavedamo, da 

je uspešno in učinkovito opravljeno delo odvisno predvsem od zagnanih, sposobnih, 

usposobljenih in motiviranih zdravstvenih administratork, razen pohval nimamo drugih 

mehanizmov, s katerimi bi lahko dobre delavke nagradili oziroma kako drugače motivirali in 

spodbujali k še boljšemu doseganju zadanih ciljev. Prav tako so tudi možnosti napredovanja 

otežene. V tej poklicni skupini zaposlene nimajo možnosti kariernega razvoja oziroma 

upoštevanja njihove dejanske izobrazbe pri plači, kljub temu, da ugotavljamo, da morajo novo 

sprejete zdravstvene administratorke že ob prihodu poznavati širok spekter opravil, ki so, 

poleg obvladanja 10-prstnega slepega tipkanja, osredotočena predvsem na dobro poznavanje 

dela z raznimi računalniškimi programi in aktivna uporaba tujih jezikov, saj se pri svojem 

delu pogostokrat srečujejo s tujci. V prihodnjem letu, ko bo stopila v veljavo Evropska 

direktiva o prostem pretoku pacientov, bo poznavanje tujih jezikov pri poklicni skupini 

zdravstvenih administratork še bolj zaželeno.  

Recesija pa vpliva tudi na kadrovanje v poklicni skupini zdravstvenih administratork, saj so 

glavni ukrepi recesije povezani z zmanjševanjem zaposlovanja v javnem sektorju. Zato 

menimo, da bi kljub varčevanju in raznim recesijskim ukrepom odgovorni morali upoštevati, 



48 

 

da s preveč intenziviranimi recesijskimi ukrepi dolgoročno delajo škodo tako zaposlenim kot 

organizacijam, v katerih delajo. Ob prevelikem obsegu dela, ki ga morajo zaradi kadrovske 

podhranjenosti opravljati zdravstvene administratorke, prihaja tudi do pogostejših napak, tako 

pri pisnih izdelkih, kot pri vnosu in obračunu storitev. Ob zavedanju, da zaradi preobilice 

dela, ne morejo opraviti dela strokovno in natančno, se jim porajajo občutki, da so 

nesposobne za opravljanje tega dela, kar ponovno vodi v demotiviranost in občutek nemoči. 

Če pa takšno stanje traja predolgo, se počasi izgublja tudi volja do dela. Menedžment bi tako 

moral preučiti možnosti za vpeljavo posodobitev v delo zdravstvenih administratork, z 

nadgradnjo informacijske tehnologije, da bi lahko te efektivno opravile svoje delo v 

predvidenem delovnem času. Vendar pa je tudi takšna nadgradnja pogojena z dodatnimi 

stroški, ki pa so v času recesije okrnjeni na minimum. Zaradi naštetega v trenutni situaciji 

prihaja do občutkov, da se nahajamo v začaranem krogu.  

Kljub vsemu pa lahko neposredni vodje poskrbimo, da bo vsaj kakšen dan, v sicer oblačno 

delovno klimo, posijalo malo sonca, in sicer z izrečenimi pohvalami sodelavkam za dobro 

opravljeno delo, s tem, da jih spomnimo na to, da lahko same izberejo svoj odnos do dela, ali 

se bodo na delovnem mestu kljub obilici dela počutile zadovoljno, energično, ustvarjalno ali 

pa bodo raje čemerne in nezainteresirane za delo. 
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PRILOGE 

Priloga 1  Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Vabim vas k sodelovanju v raziskavi o motiviranosti zaposlenih v času recesije. Namen 

raziskave je ugotoviti, ali se recesija odraža z upadom motiviranosti za delo in kateri 

motivacijski dejavnik v času recesije zaposlene še vedno najbolj motivira za delo. Rezultati 

raziskave bodo uporabljeni v moji diplomski nalogi, ki jo opravljam na Fakulteti za 

management UP. Prosim, da anketni vprašalnik izpolnite samostojno in v celoti. Sodelovanje 

je prostovoljno in anonimno. Izpolnjene anketne vprašalnike mi lahko posredujete po interni 

pošti. 

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem in vas lepo pozdravljam, 

Nataša Ajdnik 

 

1. Delovna doba (obkrožite ustrezen odgovor): 
a) do 10 let 
b) od 10 do 20 let 
c) od 20 do 30 let 
d) več kot 30 let 

2. Dokončana stopnja izobrazbe (obkrožite ustrezen odgovor): 

a) srednja 
b) višja 
c) visoka  

3. Zaposleni ste (obkrožite ustrezen odgovor): 

a) za nedoločen čas 
b) za določen čas 

4. Ali z veseljem prihajate na delovno mesto 

a) da 
b) ne 
c) ne vem 

5. Če bi dobili ponudbo za drugo, enako plačano službo izven zavoda, bi jo sprejeli? 

a) Takoj bi jo sprejela. 
b) Ne bi je sprejela. 
c) O tem nisem razmišljala. 

 
6. Kaj bi bilo za vas najbolj odločujoče pri menjavi službe (oceni vrstni red – 1-

najpomembneje, 5-najmanj pomembno)?
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7. _______  Višina plače.    
_______  Služba bliže kraja bivanja.   
_______  Boljši delovni pogoji.    
_______  Večja možnost napredovanja.  
_______  Boljši odnosi med sodelavci.    

8. Trenutna plača za vas (obkrožite ustrezen odgovor): 
a) V celoti zadostuje.  
b) V precejšnji meri zadostuje. 
c) Le v majhni meri zadostuje. 
d) Sploh ne zadostuje. 

 
9. Ali bi bili pripravljeni sprejeti bolj odgovorno delovno mesto znotraj zavoda 

(obkrožite en odgovor): 
a) Ne, ker sem s svojim delom povsem zadovoljna. 
b) Ne, ker imam že tako preveč dela. 
c) Ne, ker si želim poiskati delovno mesto v drugem podjetju/zavodu. 
d) Da, ker imam rada nove izzive in si želim pridobiti nova znanja in izkušnje. 
e) Da, v zameno za višjo plačo. 
f) Da, drugo (dopiši). 

______________________________________________________ 
 

10. Kaj od naštetega za vas trenutno predstavlja prioriteto za boljše delo? (obkroži samo 
en odgovor) 
a) Nov pisarniški stol. 
b) Nov, zmogljivejši računalnik. 
c) Nov, večji računalniški ekran. 
d) Nov, sodobno urejen delovni prostor.  
e) Udeležba na strokovnem izpopolnjevanju zunaj zavoda. 
f) Plačilo pridobitve višje stopnje izobrazbe s strani delodajalca. 
g) Višja plača. 
h) Dodatna administrativna pomoč za dela in opravila, ki jih opravljam. 
 

11. Kako se strinjate z navedenimi motivacijskimi dejavniki (1-se sploh ne strinjam, 2-se 
ne strinjam, 3-niti da niti ne, 4-se strinjam, 5-popolnoma se strinjam): 
1 Z delom, ki ga opravljam, sem zadovoljna. 1 2 3 4 5 

2 Delo je zanimivo, tempo dela si lahko sama razporejam. 1 2 3 4 5 

3 Delo je odgovorno. 1 2 3 4 5 

4 Delo ustreza mojim sposobnostim. 1 2 3 4 5 
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5 Delam lahko povsem samostojno. 1 2 3 4 5 

6 Delo je takšno, da ga ljudje na splošno spoštujejo. 1 2 3 4 5 

7 Pri delu imam na voljo vsa sredstva, ki jih potrebujem za 
dobro opravljanje dela. 

1 2 3 4 5 

8 Pri delu lahko uveljavljam svoje zamisli in ideje. 1 2 3 4 5 

9 Razporeditev delovnega časa je ustrezna. 1 2 3 4 5 

10 Delo je lahkotno, brez prevelikih pritiskov. 1 2 3 4 5 

11 Dodatne delovne naloge še povečajo mojo delovno 
storilnost . 

1 2 3 4 5 

12 S sodelavci se dobro razumem. 1 2 3 4 5 

13 Imam dobre možnosti za napredovanje. 1 2 3 4 5 

14 Moje želje za premestitev na drugo delovno mesto so v 
celoti upoštevane. 

1 2 3 4 5 

15 Ustna pohvala nadrejenih poveča mojo motiviranost za delo. 1 2 3 4 5 

16 Premalokrat sem pohvaljena s strani nadrejenih. 1 2 3 4 5 

17 Finančna nagrada bi povečala mojo motiviranost za delo. 1 2 3 4 5 

18 Moja mnenja in pobude k izboljšavam so upoštevane v 
celoti.  

1 2 3 4 5 

19 Vodstvo zavoda od mene zahteva preveč. 1 2 3 4 5 

20 Moja plača je dobra. 1 2 3 4 5 

12. Kako pomembni so spodaj navedeni dejavniki za vas v smislu spodbude k večji 
delovni storilnosti (1-sploh ni pomembno, 2-ni pomembno, 3-niti pomembno niti 
nepomembno, 4-pomembno, 5-zelo pomembno), prosim, da na koncu oštevilčite 5 za 
vas najpomembnejših dejavnikov: 

 Pomembnost dobrega plačila za opravljeno delo. 1 2 3 4 5 

 Možnost napredovanja. 1 2 3 4 5 

 Dobri delovni pogoji. 1 2 3 4 5 

 Upoštevanje vaših želja po drugem delovnem mestu. 1 2 3 4 5 

 Pohvale/priznanja za dobro opravljeno delo. 1 2 3 4 5 
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 Finančne nagrade za uspešnost. 1 2 3 4 5 

 Dodatne delovne naloge še povečajo mojo delovno 
storilnost.  

1 2 3 4 5 

 Varnost zaposlitve. 1 2 3 4 5 

 Dobri odnosi s sodelavci. 1 2 3 4 5 

 Upoštevanje vaših pobud k izboljšavam, inovacijam … 1 2 3 4 5 

 Raznolikost delovnih opravil. 1 2 3 4 5 

 Ugoden delovni čas. 1 2 3 4 5 

 Samostojnost pri delu. 1 2 3 4 5 

 Dobri odnosi z nadrejenimi. 1 2 3 4 5 

 Možnost dodatnega izpopolnjevanja, izobraževanja. 1 2 3 4 5 

13. Z ocenami od 1 do 5 ocenite kako ste zadovoljni s sistemom nagrajevanja v zavodu 
(1-sploh ne drži, 2-ne drži, 3-niti ne drži niti drži, 4-drži, 5-zelo drži): 
1 Sistem nagrajevanja v zavodu je dober. 1 2 3 4 5 

2 Dobri delovni dosežki so vedno nagrajeni. 1 2 3 4 5 

3 Pohvala poveča mojo motiviranost za delo in me spodbujajo 
k večji storilnosti. 

1 2 3 4 5 

4 Finančna stimulacija poveča mojo motiviranost za delo in 
me spodbujajo k večji storilnosti. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 


