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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je opredeliti konceptualni model povezanosti med zdravstvenim 

absentizmom in nefinan nimi motivacijskimi dejavniki pri poklicnih gasilcih v Republiki 

Sloveniji, ki je oblikovan na podlagi sistemati nega pregleda doma e in tuje strokovne 

literature, ter ugotoviti, ali je mogo e s pomo jo ustrezne oz. zadostne motivacije zaposlenih 

ugodno vplivati na stopnjo zdravstvenega absentizma. V empiri nem delu naloge smo 

opravili kvantitativno raziskavo o povezanosti med zdravstvenim absentizmom in 

nefinan nimi motivacijskimi dejavniki pri 356 poklicnih gasilcih v Republiki Sloveniji na 

ravni posameznih 13 poklicnih gasilskih enot. Ugotovili smo, da povezav med delovnim 

zadovoljstvom oz. delovno situacijo in zdravstvenim absentizmom ni. Izidi iz raziskave 

prinašajo teoreti ni in empiri ni prispevek k managerski znanosti ter bodo koristni za 

teoretike, raziskovalce in praktike s podro ja prou evanja zdravstvenega absentizma in 

motivacije.  

Klju ne besede: management, motivacija, nagrade, poklicni gasilec, raziskava, zdravstveni 

absentizem. 

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis is to define the conceptual model of the relationship 

between health absenteeism and non-financial motivational factors with professional 

firefighters in Slovenia. The conceptual model is designed on the systematic review of 

domestic and foreign professional literature. Additionally, the purpose is also to determine if 

it is possible to have a beneficial effect on the rate of health absenteeism by means of 

appropriate or sufficient motivation. In the empirical part of the master's thesis, we carried out 

a quantitative study on the relationship between health absenteeism and non-financial 

motivational factors. Questionnaires were distributed to 356 professional firefighters from 13 

professional fire brigades in Slovenia. We found no relationships between job satisfaction or 

job performance and health absenteeism. The research results provide theoretical and 

empirical contribution to management science, and will be useful for theorists, researchers, 

and practitioners, who study health absenteeism and motivation. 

Key words: management, motivation, professional firefighter, research, rewards, sickness 

absenteeism. 
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1 UVOD    

Zdravstveni absentizem je odraz stanja v družbi, pri emer na odsotnost zaposlenih z dela 

vpliva veliko dejavnikov. Pove anje odsotnosti zaposlenega predstavlja težavo celotni 

organizaciji, vendar je spodbudno to, da se po podatkih NIJZ (b. l.) delež bolniškega staleža v 

Republiki Sloveniji zmanjšuje. 

Da ima denarno nagrajevanje le omejen vpliv, dokazujejo prakti ne izkušnje in številne 

raziskave, saj denarno nagrajevanje najve krat ne deluje kot "motivator" (dejavnik 

zadovoljstva) ampak kot "higienik" (dejavnik nezadovoljstva). Ker so v javnem sektorju 

denarne spodbude omejene, ima to dejstvo toliko ve ji pomen (Gruban 2006). 

V magistrski nalogi je prikazana povezava zdravstvenega absentizma in nefinan nih 

dejavnikov motivacije pri poklicnih gasilcih v Republiki Sloveniji, pri emer je namen uvoda 

opredeliti obravnavan raziskovalni problem, predstaviti namen in cilje s hipotezama 

raziskave. Opisana je metoda dela, s katero smo potrdili oz. zavrgli hipotezi, ter predstavljene 

predvidene predpostavke in omejitve. 

1.1 Opredelitev problema 

Odsotnost z dela je lahko prostovoljna ali neprostovoljna (Steel 2003). Nenormalno pove anje 

odsotnosti nekega zaposlenega je pogosto škodljivo za celotno organizacijo, ker daje 

negativen signal drugim zaposlenim in tistim, ki naj bi ''pokrili'' in nadomestili njegovo 

odsotnost (npr. z nadurami). Posledica je slabša u inkovitost skupine kot celote, posameznik 

pa se v primeru, da je pogosto odsoten z dela, soo a z nižjo pla o, oteženo možnostjo 

napredovanja in težavami pri povratku v službo (Harrison in Martocchio 1998).  

Izboljšati razumevanje, kako nagrade vplivajo na motivacijo in vedenje ljudi, je že dolgo 

smoter in cilj strokovnjakov s podro ja organizacijskega vedenja. Problematiko motiviranja 

zaposlenih si prizadeva osvetliti veliko teorij, vse pa so bolj ali manj potrjene z raziskavami. 

V prvo skupino sodijo vsebinske motivacijske teorije: Maslowa, Alderferja in McClellanda. 

Te teorije predpostavljajo, da so osebe zaradi osebnega interesa pripravljene vložiti napor za 

dosego dolo enega smotra ali cilja, saj naj bi na ta na in zadovoljiti svoje potrebe. e te niso 

zadovoljene, oseba teži k takemu vedenju, ki bi mu pomagalo potrebo zadovoljiti. Druga 

skupina motivacijskih teorij so procesne teorije: Herzbergova teorija, teorija ciljev, teorija 

enakosti, Vroomova teorija pri akovanj in Leavittova teorija. V njih se ukvarjajo z 

vprašanjem, kako nagrade kontrolirajo vedenje posameznika. Osredoto ajo se na dinami nost 

samega procesa motiviranja. Vsebinske in procesne teorije je mo  integrirati v širši okvir, kot 

sta to naredila Porter in Lawler v svojem motivacijskem modelu. Model vklju uje precej 

sestavin zgoraj navedenih teorij, kar kaže na pomembnost in skladnost prispevkov 

posameznih teorij, ki se v veliki meri dopolnjujejo. Teorija pri akovanja in tudi njena 
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razširitev v obliki Porter-Lawlerjevega modela implicira, da je pri zagotavljanju ustrezne 

motivacije zaposlenih klju nega pomena u inkovit sistem nagrajevanja. Pri tem naj bi se 

sistem nagrajevanja prilagodil zna ilnostim organizacij in zaposlenim. Nagrade naj bi bile 

pravi ne, vidne, prilagojene spremembam uspešnosti zaposlenega, poleg tega naj za 

organizacijo ne bi predstavljale previsokih stroškov, predvsem pa naj bi zaposlenim 

predstavljale neko vrednost. Preden v organizaciji zaposlenemu ponudijo nagrado, naj bi 

namre  ugotovili, kaj ga motivira in kakšno vrednost pripisuje posameznim nagradam. To je 

eden poglavitnih problemov, s katerim se soo ajo strokovnjaki. Nekateri motivacijski 

dejavniki so v posameznih družbenih okoljih in obdobjih razli no pomembni za razli ne ljudi 

in se med seboj razli no nadomeš ajo, prekrivajo in dopolnjujejo (Krsti  Florjani  2004). 

Poklicne gasilske enote so del javnega sektorja, v katerem je sistem pla  in nagrajevanja 

zakonsko dolo en in finan no nagrajevanje ni možno oz. je zaradi restriktivnih ukrepov 

omejeno. Edini vir, ki ga imajo na voljo managerji, kot na in spodbujanja motivacije 

zaposlenih za opravljanje nalog na delovnem mestu, so nefinan ne nagrade.  

Raziskava o zdravstvenem absentizmu v povezavi z nefinan nimi motivacijskimi dejavniki 

pri poklicnih gasilcih še ni bila izvedena in ni podatkov o tem, ali obstaja in kakšna je 

povezava med njima. Absentizem je predvsem prou evanje vedenja posameznika in družbe in 

je zaradi tega neposredno povezan z motivacijo zaposlenih. Vedenje posameznika je odvisno 

od veliko dejavnikov, npr. okolja, potreb, kulture, družbe, genov idr. To pomeni, da je 

odsotnost posledica razli nih vedenj posameznika. e želimo izvedeti, zakaj ljudje izostajajo 

z dela, naj bi najprej odgovorili na vprašanje, zakaj sploh delajo. Kaj jih žene k delu, 

uspešnosti, k fizi nim in psihi nim naporom?  

Poprej navedena sklepna spoznanja o zdravstvenem absentizmu in njegovi povezavi z 

nefinan nimi motivacijskimi dejavniki ter ugotovitve, da pri skupini poklicnih gasilcev v RS 

še ni bilo opravljene raziskave o tej tematiki, predstavljajo identificirano raziskovalno vrzel in 

strokovni izziv, ki ga nameravamo z našo raziskavo vsaj delno odpraviti. S tako pridobljenimi 

novimi teoreti nimi znanji in empiri nimi ugotovitvami bomo pripomogli k boljšemu 

razumevanju dejavnikov nefinan ne motivacije, ki vplivajo na zdravstveni absentizem izbrane 

poklicne skupine ter posredno k uspešnejšemu delovanju v izbranih poklicnih gasilskih 

enotah v RS.  

1.2 Opredelitev namena in cilja raziskave 

Namen magistrske naloge je opredeliti konceptualni model povezanosti med zdravstvenim 

absentizmom in nefinan nimi motivacijskimi dejavniki pri poklicnih gasilcih v Republiki 

Sloveniji, ki je oblikovan na podlagi sistemati nega pregleda doma e in tuje strokovne 

literature, ter ugotoviti, ali je mogo e s pomo jo ustrezne oz. zadostne motivacije zaposlenih 

ugodno vplivati na stopnjo zdravstvenega absentizma. 
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Cilji raziskave so naslednji: 

sistemati en pregled relevantne doma e in tuje strokovne literature s podro ja 

zdravstvenega absentizma, managementa, uspešnosti organizacije in motivacije, 

izvedba raziskave s pomo jo metode anketiranja in ciljem ugotoviti povezavo med 

zdravstvenim absentizmom in nefinan ni motivacijski dejavniki pri poklicnih gasilcih, 

zasnova predlogov za izboljšanje dejavnikov nefinan ne motivacije ter zdravstvenega 

absentizma za izbrano poklicno skupino.  

Za doseganje namena in ciljev smo v empiri nem delu raziskave preverili naslednji hipotezi: 

H1: Motivacijski dejavniki delovnega zadovoljstva so statisti no zna ilno povezani s 

stopnjo zdravstvenega absentizma. 

H2: Motivacijski dejavniki delovne situacije so statisti no zna ilno povezani s stopnjo 

zdravstvenega absentizma.  

1.3 Opredelitev metod dela 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoreti nega in empiri nega raziskovalnega dela.  

Teoreti ni del naloge temelji na analizi in sintezi obstoje e strokovne in znanstvene literature 

ter virov s podro ja zdravstvenega absentizma, managementa, uspešnosti organizacije in 

motivacije. Pregledali smo okvirno 190 bibliografskih enot literature in virov (monografskih 

publikacij, diplomskih in magistrskih del, lankov ter drugih javno dostopnih baz podatkov) z 

obravnavanega podro ja. 

Za povzemanje navedb, stališ  in spoznanj avtorjev smo uporabili naslednji metodi (Zelenika 

2000): 

metodo deskripcije (enostavno opisovanje ter oris dejstev brez znanstvenega 

pojasnjevanja), 

metodo kompilacije (povzemanje stališ , spoznanj in navedb iz doma ega in tujega 

strokovnega in znanstvenoraziskovalnega dela).  

V empiri nem delu naloge smo opravili kvantitativno raziskavo o povezanosti med 

zdravstvenim absentizmom in nefinan nimi motivacijskimi dejavniki pri poklicnih gasilcih v 

Republiki Sloveniji.  

Primarne podatke, pridobljene s pomo jo lastne ankete, ter podatke o absentizmu, pridobljene 

od NIJZ, smo analizirali s pomo jo ustreznih metod univariatne in multivariatne analize. V 

prvem delu analize smo s pomo jo faktorske analize, z anketo zbrane podatke, poskušali 

identificirati klju ne motivacijske dejavnike oz. delovne motive. V drugem delu analize smo 

se osredoto ili na povezanost med predhodno identificiranimi motivacijskimi dejavniki ter 

stopnjo zdravstvenega absentizma.  
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Zaradi varstva osebnih podatkov nismo uspeli pridobiti podatkov o zdravstvenem absentizmu 

vsakega posameznika, ampak smo jih lahko pridobili le agregirano na ravni posameznih       

13 poklicnih gasilskih enot. Temu ustrezno smo agregirali tudi podatke o motivacijskih 

dejavnikih na raven posamezne poklicne gasilske enote. Povezanost med nefinan nimi 

motivacijskimi dejavniki in zdravstvenim absentizmom smo zaradi maloštevil nosti 

opazovanih enot presojali na podlagi Spearmanovega ranga korelacijskega koeficienta. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Raziskava temelji na nekaterih predpostavkah: 

v Republiki Sloveniji raziskave na to temo v okviru poklicnih gasilskih enot niso bile 

izvedene, 

raziskave, ki se ukvarjajo s problematiko motiviranja, se osredoto ajo predvsem na 

finan ne dejavnike motiviranja, izvedene pa so v druga nih družbenih in poslovnih 

okoljih, 

vodje nimajo informacij o pomenu pomembnosti nefinan nih dejavnikov motiviranja,  

ugotovitev tujih raziskav zaradi razli nosti kulturnega okolja in izvedbe raziskave v 

nepridobitni dejavnosti ne bomo mogli nekriti no prenašati v slovensko poslovno okolje,  

uporabljen vprašalnik je primeren pripomo ek za pridobivanje podatkov o motiviranju.  

Raziskava temelji na naslednji omejitvah: 

v raziskavo smo vklju ili poklicne gasilske enote, zato izidov raziskave ni možno 

posploševati na druge organizacije, 

merjenje pojava je temeljilo na podlagi subjektivnega mnenja anketiranih,  

v raziskavo smo vklju ili samo pravo asno prispele vprašalnike, 

nekateri zaposleni v poklicnih gasilskih enotah niso bili pripravljeni na sodelovanje v 

raziskavi, 

predpostavili smo, da so odgovori anketirancev verodostojni in da odražajo realno stanje, 

predpostavili smo, da bomo prišli do relevantnih virov s podro ja raziskave, saj bi 

dostopnost virov lahko predstavljala omejitev raziskave. 

1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz štirih poglavij. V prvem poglavju smo opredelili problem, 

namen in cilj naloge ter navedli pristope k delu. Drugo poglavje obravnava teoreti na 

izhodiš a zdravstvenega absentizma, managementa, uspešnosti organizacije in motivacije ter 

prikazuje pregled dosedanjih raziskav. V tretjem poglavju smo naredili empiri no raziskavo 

ter interpretirali dobljene izide raziskave. etrto poglavje poleg predlogov za izboljšanje 

vsebuje tudi povzetek celotnega dela, prispevek k znanosti, omejitve in predpostavke ter 

predloge za nadaljnje raziskovanje.  
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2 ZDRAVSTVENI ABSENTIZEM, MANAGEMENT, MOTIVACIJA IN 

USPEŠNOST ORGANIZACIJE 

Namen poglavja je predstavitev teoreti nih osnov v zvezi z zdravstvenim absentizmom, 

managementom, motivacijo in uspešnostjo organizacije. S pomo jo deskripcije bomo o 

obravnavanih tematikah skušali na enostaven na in opisati in orisati dejstva, s pomo jo 

kompilacije pa v zvezi z njimi povzeti navedbe, stališ a in spoznanja avtorjev 

znanstvenoraziskovalnih del in jim dodali tudi lastne sklepe in ugotovitve. 

2.1 Vpliv zdravstvenega absentizma na uspešnost poslovanja 

S pojmom zdravstveni absentizem opredeljujemo za asno zadržanost od dela zaradi 

bolezenskih razlogov, ki v Sloveniji predstavlja pravni, organizacijski in družbeni problem ter 

ima ekonomske posledice tako za gospodarstvo, delodajalce, zaposlene, kot za podro je 

obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na njegovo višino vplivajo številni dejavniki, ki v 

pretežni meri izvirajo iz socialnega in delovnega okolja in le v manjši meri iz zdravstvenega 

stanja zaposlenih. Zdravstveni absentizem nekatere slovenske organizacije obvladujejo že 

zgolj s ciljanimi programi in aktivnostmi. Izpostavljajo, da se finan no vlaganje v ukrepe in 

aktivnosti za obvladovanje zdravstvenega absentizma v dolo enem asu povrne, saj nižja 

stopnja absentizma zagotavlja nižje stroške dela ter številne druge pozitivne u inke. 

Aktivnosti in ukrepi so relativno preprosti, potrebno jih je le sistemati no in dolgoro no 

izvajati, npr. spremljati zdravstveni absentizem z ugotavljanjem razlogov, ergonomsko 

prilagoditi delovna mesta, izvajati ukrepe varnosti in zdravja pri delu, izvajati preventivne 

zdravstvene preglede, usposabljati in izobraževati zaposlene, spodbujati zdrav na in življenja 

zaposlenih, obveš ati in informirati, nagrajevati in motivirati zaposlene (Fakin 2010).  

V Sloveniji zdravstveni absentizem ugotavlja NIJZ. Delež bolniškega staleža se v Sloveniji 

zmanjšuje, saj je po njihovih podatkih v letu 2005 bolniška odsotnost moških znašala 4,2, v 

letu 2014 pa 3,1 odstotka (NIJZ b. l.). Primerjava slovenskih podatkov o bolniškem staležu s 

podatki drugih evropskih držav je zaradi velikih razlik v sistemih zdravstvenega in socialnega 

varstva težko izvedljiva in nezanesljiva. Glede na metodologijo poro anja za mednarodne 

baze, kamor se poro a število delovnih dni, izhaja, da je bilo v letu 2004 v Sloveniji število 

izgubljenih delovnih dni na zaposlenega (t.i. Indeks onesposabljanja) 13,4 in v EU 14,2, v letu 

2012 pa je v Sloveniji znašal 12,2 in v EU 14,6. 

2.1.1 Vrste absentizma 

Opredelitev pojma absentizma je široka, vendar se v literaturi zasledijo tudi ožje definicije, s 

katerimi se vrsta odsotnosti z dela dolo a bolj natan no. Z uporabo pojma absentizem se želi 

poudariti, da posameznik trenutno ne opravlja svojega dela. Delimo ga na (Florjan i  in Paape 

2002): 
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službene izostanke z dela, ki so obi ajno na rtovani in upravi eni in kamor spadajo 

udeležba na predavanjih, seminarjih, službena potovanja ipd., 

izostanke z dela zaradi študijskih obveznosti, 

izostanke z dela zaradi zdravstvenih razlogov ali t. i. zdravstveni absentizem, ki so med 

izostanki najbolj problemati ni in nezaželeni, saj se zgodijo nena rtovano.  

Zaposleni so z dela odsotni zaradi razli nih razlogov, ki so lahko upravi eni ali neupravi eni. 

Vsaka odsotnost, predvsem nenapovedana in nena rtovana, organizaciji predstavlja problem 

pri izvajanju dela, produktivnosti, prerazporejanju zaposlenih, preobremenitvi prisotnih 

zaposlenih ipd. (Dular 2010). V organizacijah se zaradi pomanjkanja vseh ustreznih podatkov 

za spremljanje absentizma zato najve krat prou uje tisti absentizem, ki predstavlja 

celodnevne izostanke (Udovi  2006). 

Jordan Simon i  (2002) absentizem razlikuje glede na njegove lastnosti ( asovna dolžina, 

prejemanje nadomestila za as odsotnosti, vzrok in na in izrabe odsotnosti) in pod pojmom 

absentizem poleg zdravstvenega absentizma opredeljuje še dopust, disciplinski ukrep, 

službeno odsotnost ter politi no in družinsko aktivnost. 

Prins (1990) med vrste absentizma uvrš a legalno ali dovoljeno odsotnost (letni dopust, 

porodniška odsotnost, smrt v družini), bolniško odsotnost, odsotnost zaradi poškodbe ali 

zdravstvene okvare, odsotnost iz drugih razlogov, npr. protesta. 

Oblika in obseg izostankov z dela se lahko spreminja, lahko se jih opredeli glede na frekvenco 

in trajanje, eprav gre pri teh izostankih v najve ji meri za reakcijo na dolo eno 

nezadovoljstvo zaposlenega pri delu in manj za navado.  

2.1.2 Vzroki za absentizem 

Do absentizma pride zaradi razli nih vzrokov, ki jih delimo na objektivne in subjektivne. Med 

objektivne spadajo pravni, ekonomski, geografski idr. pogoji, na katere organizacija nima 

vpliva, medtem ko na subjektivne (socialni, psihi ni pogoji) lažje vpliva, zato so ravno ti 

vzroki tisti, ki med zaposlenimi vplivajo na nezadovoljstvo pri delu in ga povzro ajo 

(Florjan i  1998). 

Objektivno naj bi bilo možno registrirati le upravi eno odsotnost oz. izostanek z dela, saj zanj 

obstajajo dokazi (npr. potrdilo o udeležbi seminarja, te aja, zdravniško potrdilo, zapisniki 

ipd.), medtem ko je registracija neopravi enih izostankov težja. Problem v praksi je tudi, da se 

izostanki brez opravi ila (npr. zamujanje na delo, odsotnost) spremenijo v opravi eno 

odsotnost, kot je letni dopust, kompenzacija delovnih ur oz. se za te odsotnosti naknadno 

pridobi zdravniška potrdila (Friedl 1990). 
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Lo imo prostovoljno in neprostovoljno odsotnost z dela oz. absentizem, pri emer je 

neprostovoljna odsotnost tista, na katero zaposleni nima vpliva (npr. bolezen posameznika ali 

lana njegove družine), medtem ko je prostovoljna povezana z osebnostjo in motivacijskimi 

dejavniki (npr. odnos do dela, odgovornost do dela, nezadovoljstvo z delom) (Steel 2003). 

Poleg vzrokov za izostanek z dela zaradi bolezni absentizem kaže tudi na vzroke, ki izhajajo 

iz delovnega okolja, motivacije in zadovoljstva pri delu, širšega družbenega okolja. In v 

kolikor organizacija želi vplivati na absentizem, naj bi pravilno prepoznala vzroke za njihov 

nastanek. Tisti, ki je velikokrat odsoten z dela, prejema nižjo pla o, ima manjše možnosti 

napredovanja in se lahko sre a s težavami ob povratku na delo (Harrison in Martocchio 1998). 

Disciplina na delovnem mestu, na in vodenja, odnos med vodstvom in zaposlenimi, odnos 

med sodelavci ipd. bi lahko bili nekateri od vzrokov, ki v organizaciji vplivajo na absentizem, 

pri emer ne gre zanemariti niti vpliva medsebojnih odnosov. Zavedati se je potrebno, da je 

pretok informacij zelo pomemben, predvsem je pomembno, po katerih kanalih (poteh) 

komunikacije potekajo, kakšna je njihova pogostnost in mo  (Florjan i , Ferjan in Bernik 

1999).  

Možina (1975) izpostavlja, da na absentizem vpliva tudi zadovoljstvo, ki ga zaposleni 

doživlja ob delu. Povezano in odvisno je od interesov, ki jih ima in v kolikšni meri so si ti 

interesi skupni in enaki. Na absentizem vpliva tudi nezadovoljstvo z delom, s imer se kažejo 

splošni pogoji dela, ustreznost dela kvalifikaciji zaposlenega in težavnosti dela. Vir 

nezadovoljstva pri delu je pogosto razlika med tem, kar zaposleni vloži, in tem, kar prejme. 

Eden od vzrokov je lahko tudi zadovoljstvo s pla o, kar je odvisno od materialnih možnosti v 

organizaciji in potreb pri posameznikih. 

Pri absentizmu gre v najve ji meri za reakcijo na dolo eno nezadovoljstvo zaposlenega pri 

delu in manj za navado. Oblika in obseg izostankov z dela se lahko spreminja, možno jih je 

opredeliti glede na trajanje in glede na frekvenco, pri emer se problemi kažejo predvsem 

takrat, ko se pove a frekvenca, in ne trajanje absentizma v organizaciji (Florjan i , Ferjan in 

Bernik 1999).  

Schermerhorn (1999) navaja, da ve  avtorjev zagovarja trditev, da je posameznik, ki je s 

svojim delom bolj zadovoljen, manjkrat odsoten z dela, kar pomeni, da zadovoljstvo pri delu 

je povezano z odsotnostjo z dela.  

Bilban (2007) vzroke za zdravstveni absentizem deli na medicinske in nemedicinske. Med 

medicinske opredeljuje vzroke, ki zaposlenemu onemogo ijo delo zaradi lastne nezmožnosti 

za delo (bolezen, poškodba), zdravstvenih težav družinskih lanov (spremstvo, nega), 

nose nosti, preventivnega varstva zdravja drugih zaposlenih (izolacija zaradi možnosti 

prenašanja klic), presaditve živega tkiva in/ali organov v korist druge osebe ali krvodajalske 

akcije. V navedenih primerih gre za nesimulirano in pristno bolniško odsotnost. Med najbolj 
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problemati ne vzroke za pojav zdravstvenih težav, je potrebno uvrstiti kajenje, prekomerno 

pitje alkohola, pomanjkanje telesne vadbe, prekomerno telesno težo idr. V teh primerih gre za 

upravi eno bolniško odsotnost, ki zakonsko in moralno ni sporna in je ravno tako potrebna, da 

bi zaposleni u inkovito opravljali svoje delo. V nasprotju z medicinskimi pa nemedicinski 

vzroki niso pristni, kar pomeni, da se zaposleni zaradi pomanjkanja motivacije obrnejo k 

zdravniku in simulirajo bolezensko stanje z namenom, da bi se izognili delu. 

2.1.3 Izra un absentizma 

Od leta 1997 NIJZ podatke o bolniškem staležu obdeluje po naslednji metodologiji (NIJZ     

b. l.): 

Število primerov - štejejo se vsi primeri, ki imajo zaklju en bolniški stalež v opazovanem letu 

za eno diagnozo, ne glede, kdaj se je bolniški stalež za el. 

Število izgubljenih koledarskih dni - štejejo se vsi dnevi odsotnosti z dela za eno zaklju eno 

diagnozo v opazovanem obdobju. 

% bolniškega staleža (% BS) - Odstotek bolniškega staleža je odstotek izgubljenih 

koledarskih dni na enega zaposlenega delavca. 

% BS = 
število izgubljenih koledarskih dni x 100 

število zaposlenih x število dni v letu 

Indeks onesposabljanja (IO) - To je število izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega 

delavca. 

IO = 
število izgubljenih koledarskih dni 

število zaposlenih 

Indeks frekvence (IF) - Število primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na 100 

zaposlenih v enem letu. 

IF = 
število primerov x 100 

število zaposlenih 

Resnost (R) - Povpre no trajanje ene odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ali drugega 

zdravstvenega vzroka. 

R = 
število izgubljenih koledarskih dni zaradi enega vzroka 

število primerov 

2.1.4 asovna opredelitev absentizma 

Odsotnost z dela oz. absentizem je zelo kompleksen pojav in se ga opredeljuje s številnimi 

dejavniki, ki med seboj niso združljivi in primerljivi ter se spreminjajo v odvisnosti od asa, 

prostora in posameznika. Nekateri dejavniki absentizma so asovno neodvisni (npr. spol), 



 

9 

medtem ko se nekateri spreminjajo dnevno (npr. odlo itev o prisotnosti). Da bi razumeli, kaj 

vpliva na absentizem, je potrebno vzroke zanj asovno opredeliti, kar sta na podlagi rezultatov 

številnih študij naredila Harrison in Martocchio (1998), in vzroke asovno razvrstila v: 

kratkoro no odsotnost - z njo ozna ujemo odsotnost, ki traja do treh mesecev. Nanjo 

imajo vpliv tiste spremenljivke, ki so si asovno najbolj odvisne in na katere imajo 

dnevne odlo itve zaposlenih velik vpliv, 

srednjero no odsotnost - gre za odsotnost v obdobju med tremi meseci in enim letom. 

Zgornja meja je logi no dolo ena, saj organizacije odsotnost z dela merijo na letni ravni 

in na podlagi teh analiz sprejemajo ukrepe, medtem ko spodnja meja temelji na rezultatih 

študij. Pri akuje se, da bo na srednji rok odnos do dela in dejavnikov relativno stabilen, 

dolgoro no odsotnost - o njej je govora takrat, ko odsotnost z dela traja dlje od enega leta 

in so spremenljivke, ki na dolgi rok vplivajo na odsotnost z dela, tudi same skozi as 

razmeroma konstantne. Študij, ki skušajo pojasniti dolgoro ni absentizma, je v strokovni 

literaturi malo, tiste, ki so, se v veliki ve ini ukvarjajo z demografskimi dejavniki (npr. 

spol, izobrazba). 

2.1.5 Zdravstveni absentizem 

Izmed oblik odsotnosti oz. izostankov z dela je v praksi najbolj prou evan izostanek z dela 

zaradi zdravstvenih razlogov, glede katerega avtorji in strokovnjaki ne uporabljajo iste 

terminologije in ga opisujejo z uporabo naslednjih izrazov: absentizem, zdravstveni 

absentizem, bolniški stalež, bolniška odsotnost. V izogib razli ni uporabi izrazov bo v 

nadaljevanju magistrskega dela za to vrsto odsotnosti enotno uporabljen izraz ''zdravstveni 

absentizem'', in sicer bo prou evan s stališ a povezave z motivacijo zaposlenih. 

Pojem ''zdravstveni absentizem'' ozna uje as, ko posameznik zaradi bolezni, poškodbe, 

zdravstvene okvare ali nege družinskega lana ne dela, pri emer naj bi njegova nezmožnost 

za delo (ali zmanjšana delovna sposobnost) trajala omejen as (Vu kovi  2010). 

Toth (1999) zdravstveni absentizem opredeljuje kot izgubljene delovne dneve oz. as, ko 

zaposleni za asno ne more delati zaradi bolezni ali poškodbe.  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zdravstveni absentizem definira kot za asno 

zadržanost od dela, kot izgubljene dneve oz. as, ko zaposleni ne more delati zaradi bolezni 

ali poškodbe (Bagari-Bizjak in Butala 2004). V tem asu ima zaposleni pravico do 

nadomestila pla e iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.  

ZDR (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT) v 90. lenu med drugim 

za asno odsotnost z dela opredeljuje v primeru nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali 

poškodbe, nege družinskih lanov po predpisih o zdravstvenem zavarovanju ali odsotnost z 

dela zaradi starševskega dopusta po predpisih o starševstvu. 
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Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - uradno pre iš eno besedilo 

(ZZVZZ-UPB3; Uradni list RS, št. 72/06 – uradno pre iš eno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 

91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-

C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) v           

31. lenu pri dolo itvi višine osnov za nadomestilo pla e opredeljuje naslednje zadržanosti od 

dela: 

poklicna bolezen, poškodba pri delu, presaditev živega tkiva in organov v korist druge 

osebe, posledice dajanja krvi ter izolacije, ki jo odredi zdravnik, 

bolezen, 

poškodba izven dela, nega družinskega lana in spremstva, ki ga odredi zdravnik. 

Omenjeni zakon opredeljuje tudi pravice zaposlenih zaradi zdravstvenega absentizma, in sicer 

sta to pravica do zadržanosti z dela in pravica do denarnega nadomestila med odsotnostjo z 

dela. 

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je absentizem definirala kot 

za asno, dolgotrajno ali stalno nezmožnost za delo zaradi bolezni ali slabosti. O za asni 

odsotnosti je govora takrat, ko odsotnost traja do 52 tednov, pri emer je za asna odsotnost 

lahko kratko (od 1 do 7 dni), srednje dolgo (od 8 do 42 dni) ali dolgo trajajo a (ve  kot        

43 dni). Po poteku prvih 52 tednov nastopi ali dolgotrajna ali stalna nezmožnost za delo 

(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 1997).  

V manjši meri zdravstveni absentizem kaže na zdravstveno stanje aktivne populacije, v ve ji 

pa je posledica delovnih, socialnih, ekonomskih in drugih vplivov, katerim so zaposleni 

izpostavljeni (Bagari-Bizjak in Butala 2004). 

Organizacije želijo zdravstveni absentizem im bolj zmanjšati, saj predstavlja problem pri 

organizaciji dela oz. delovnega procesa. Razlogi zanj so razli ni, vendar ni nujno, da so vedno 

upravi eni. Predpostavlja se, da zaposleni s potrdilom osebnega zdravnika oz. t. i. bolniškim 

listom opravi ujejo svojo odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe pri delu ali izven dela oz. 

nege družinskega lana. Razlogi zanj pa so lahko tudi druga ni, zaposleni lahko izostanejo z 

dela zaradi nezadovoljstva, potrebe po po itku, prostem asu za morebitno dodatno delo ali pa 

se posamezniku preprosto ne da delati. Kožar in Vr ko (1995) trdita: ''Raziskave so pokazale, 

da je bolezen kot razlog za bolniško obi ajno zastopana v manj kot 50 % vseh primerov.'', kar 

ni spodbudno. 

Problem zdravstvenega absentizma je problem tako zaposlenega kot delodajalca in države. 

Zaposleni zaradi odsotnosti z dela prejme nižji dohodek, kot bi ga prejel, e bi delal; 

delodajalec nosi dodatno breme, saj odsotnemu zaposlenemu zagotavlja nadomestilo pla e za 

zadržanosti od dela do 30 dni, hkrati pa za opravljanje njegovega dela ali najame nekoga 

drugega ali zadolži preostale zaposlene in jim na ta na in pove a obseg dela; država oz. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje iz javnih sredstev od 31. dne dalje zagotavlja nadomestilo 
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pla e. Bagari-Bizjakova in Butalova (2004) zato poudarjata, da je obvladovanje gibanja 

absentizma nacionalni interes, saj gre za mo no povezavo gospodarstva in negospodarstva.  

Za asna odsotnost z dela se opravi uje z boleznimi, vendar je to predvsem družbeni problem. 

Le manjši del vzrokov za tovrstno odsotnost je povezanih z zdravstvenim stanjem zaposlenih, 

veliko ve ji vpliv imajo dejavniki lovekovega delovnega, bivalnega in socialnega okolja, 

zlasti motivacija za delo, delovne razmere, stopnja zaposlenosti, varnost in zdravje pri delu, 

medsebojni odnosi, predpisi ipd. (Škerjanc 2004). Raziskave kažejo, da se s primernim 

oblikovanjem dela lahko pove a motivacija zaposlenih za delo, kar po eni strani izboljšuje 

delovne rezultate, po drugi strani pa pove uje zadovoljstvo zaposlenih. 

2.2 Management 

V literaturi najdemo veliko opredelitev in definicij managementa. e povzamemo, lahko 

management opredelimo kot proces na rtovanja, organiziranja, vodenja ter kontroliranja ljudi 

kot drugih virov, vse to z namenom dose i smotre in cilje, ki si jih postavljajo v 

organizacijah. 

Beseda management izhaja iz italijanske besede '''manegio'' oz. ''mannegiare'' ter francoske 

besede ''manege'', ki pomeni jahalnica, prostor, kjer konji te ejo v krogu in jih dreser spodbuja 

z dolgim bi em (Nordström in Ridderstråle 2001). 

V besedi ''management'' se skrivajo številni pomeni, kar še dodatno oteži ustreznen prevod. 

Najve krat management povezujemo z angleškim glagolom ''to manage'', kar v dobesednem 

prevodu pomeni ''upravljati''. Ta prevod zaradi tega, ker se ga povezuje z lastnino, ki je stvar 

lastnikov, ni najbolj primeren (Pirtovšek 1998). Temu pritrjuje tudi Kralj (1999) in meni, da 

je management potrebno lo iti od upravljanja, saj gre pri upravljanju za usmerjanje in 

nadziranje managementa pri doseganju smotrov in ciljev s strani lastnikov oz. tistih, ki imajo 

nad organizacijo oblast. Primerneje bi bilo uporabiti pojem ''poslovodenje'', eprav je tudi ta 

izraz preozek, saj gre za ''vodenje poslov'', kar je del celotnega pomena pojma ''management''. 

Enako je s pomenom besede ''voditi'', ki opredeljuje zgolj eno izmed ve  funkcij 

managementa. 

Cole in Kelly (2011) menita, da trenutno nimamo take definicije managementa, da bi bila 

splošno sprejeta. Za klasi no definicijo managementa še vedno velja Fayolova iz leta 1916, ki 

pravi: ''Upravljanje je napovedovanje in planiranje, organiziranje, ukazovanje, koordiniranje 

in kontroliranje.'' Dejansko je kljub številnim prilagoditvam kasnejših avtorjev še vedno 

aktualna.  

Kralj (2003) management opredeljuje kot proces vodenja organizacije k izidom in tudi kot 

organ v organizaciji, ki to opravlja. Pri tem so izid doseženi smotri in cilji, ki predstavljajo 

osnovo za uresni evanje interesov in koristi udeležencev. 
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Management se osredoto a na ljudi. Njegova naloga je ljudi pripraviti do tega, da delujejo 

usklajeno, za skupne smotre ter cilje in da naredi njihove prednosti u inkovite ter 

pomanjkljivosti nepomembne. To je smisel celotnega združevanja ljudi in hkrati razlog, zakaj 

je vodenje kriti ni in velikokrat odlo ilni dejavnik pri uspehu organizacije. Naša zmožnost 

prispevati k uspehu organizacije in družbi nasploh, ni odvisna samo od naših spretnosti, 

temve  tudi od u inkovitosti managementa (Drucker 2001). 

Dixon (1997) opisuje management kot kratkoro no in dolgoro no planiranje, sprejemanje 

premišljenih in preudarnih odlo itev, organiziranje potrebnih virov, motiviranje in vodenje 

zaposlenih, nadzorovanje in kontroliranje vseh organizacijskih procesov, vse z namenom 

doseganja smotrov in ciljev organizacije.  

Možina et al. (2002) management opredeljujejo kot na rtovanje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje dela v organizaciji ter v zvezi s tem vseh nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni 

opravljajo. Vodila za te naloge in aktivnosti dajejo smotri in cilji organizacije. Gre za 

ustvarjalno razreševanje problemov, usklajevanje nalog in dejavnosti pri doseganju 

postavljenih smotrov ter ciljev in razvoju organizacije. 

Florjan i  (1994) navaja, da management najpogosteje ozna uje dolo eno funkcijo in ljudi, ki 

to funkcijo opravljajo, hkrati pa management lahko ozna uje tudi hierarhi no pozicijo in 

avtoriteto v organizaciji. 

Management ima lahko dva pomena (Gostiša 1996): 

upravljalno-vodstvena dejavnost oz. proces sprejemanja upravljalno-vodstvenih 

odlo itev, 

splošni izraz za vodstveni kader v organizaciji, ki se obi ajno deli na vršno vodstvo, 

srednji in nižji vodstveni kader. 

2.2.1 Ravni managementa 

Organizacijo sestavljajo posamezniki razli nih vrednot, znanj in veš in, od katerih vsak 

opravlja dolo ena dela. Ravno zato je pomembna komunikacija in odgovornost vsakega 

posameznika. Vsak posameznik naj bi razmislil, kaj želi dose i, kaj dolguje svojim 

sodelavcem in organizaciji kot celoti. Isto asno naj bi razumel, kaj on kot posameznik 

pri akuje od ostalih - in jim to dal vedeti (Drucker 2001). 

V vsaki organizaciji delajo managerji in specialisti, pri emer je managerjev manj in vsi niti 

ne opravljajo enakega dela. Lo imo ve  ravni managerjev (Možina et al. 2002), ki pri svojem 

delu uporabljajo razli ne stile vodenja. Število ravni v organizaciji je odvisno od njene 

velikosti, glede na velikost in strukturo znotraj hierarhije organizacije pa managerje 

razvrš amo v tri ravni (Kanjuo Mr ela 1996), in sicer: 

prva raven - nižji vodilni (supervisors, first line), 
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druga raven - srednji vodilni (middle managers), 

najvišja raven - vršni vodilni (top managers). 

2.2.2 Funkcije managementa 

Funkcije managementa so razli ni avtorji na podlagi razli nih meril razli no opredeljevali. 

Ena prvih lenitev je iz leta 1916, med novejšimi je lenitev po Steinmannu in Schreyöggu 

(1990), ki opredeljujeta pet funkcij: planiranje, organiziranje, kadrovanje, vodenje in kontrolo. 

Certo (1997) funkcije managementa opredeljuje kot aktivnosti, ki sestavljajo proces 

managementa. Glede na teorijo managementa so te funkcije štiri, in sicer funkcije planiranja, 

organiziranja, vodenja in kontroliranja (Možina 1994; DuBrin 2000). 

2.2.2.1 Funkcija planiranja  

V managementu je funkcija planiranja ena izmed najpomembnejših. Planiranje je za etek dela 

celotnega procesa managementa, kajti nobena uspešna organizacija naj ne bi bila odvisna od 

naklju ij. Bistvo organizacije je, da skrbi za doseganje temeljih smotrov in ciljev, ki so 

dolgoro no obstojni. Management naj bi prou il in predvidel, kaj se bo dogajalo v družbenem 

okolju organizacije in na podlagi tega dolo iti smotre in cilje ter na ine, kako te smotre in 

cilje uresni iti. Manager ima pri tem zelo pomembno vlogo, sprejel naj bi dolo ene odlo itve, 

ki bodo v prihodnosti lahko imele tudi posledice. Pri planiranju se najve krat odlo a o tem, 

kdo, kaj, kako, kdaj, kje in zakaj se bo delalo (Možina et al. 1994). 

Planiranje se deli glede na hierarhijo organizacijskih ravni, saj naj bi bili za planiranje 

strategije organizacije zadolženi in odgovorni managerji na najvišji ravni organiziranosti. 

Managerji na srednji ravni so odgovorni za takti no in kratkoro no planiranje, medtem ko 

managerji na nižji ravni nosijo odgovornost za operativno planiranje. Pri tem je pomembna 

kombinacija planiranja z delovanjem organizacije, preteklosti s prihodnostjo, smotrov in 

ciljev s sredstvi, delovanja z organizacijo, s imer se zagotavlja tudi enovitost. Planiranje 

delimo na ve  vrst, ki se razlikujejo glede na (Dimovski, Penger in Žnidarši  2003):  

obdobje ali as (kratkoro no, srednjero no, dolgoro no in operativno planiranje), 

predmet ali vsebino (na rtovanje trženja, proizvajanja, raziskav in razvoja, kadrovanja, 

financiranja ipd.), 

obseg organizacijske enote (planiranje poslovanja organizacije, na rtovanje poslovanja 

strateške poslovne in delovne enote, projekta in proizvoda), 

zna ilnost dejavnosti (takti no in strateško planiranje, glavno ali pomožno, javno ali tajno 

planiranje, funkcijsko ali nefunkcijsko, fazno ali rezultatsko, vseobsegajo e ali delno). 
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2.2.2.2 Funkcija organiziranja  

Funkcija organiziranja naj bi sledila funkciji planiranja in odraža, kako bo organizacija 

uresni ila svoje na rte (Dimovski, Penger in Žnidarši  2003), pri emer je vloga managerjev v 

tem, da zaposlenim razdelijo in razporedijo naloge ter z organizacijsko ureditvijo poskrbijo za 

dober medsebojni odnos (Blaži  2009).  

Pri organiziranju gre za proces usklajevanja in povezovanja vseh dejavnikov poslovanja 

organizacije z namenom doseganja postavljenih smotrov in ciljev, pri emer ima ta proces 

svoj za etek in svoj konec. Za etek je praviloma na rt, gre za urejanje odnosov med 

zaposlenimi v organizaciji, zaklju ek pa je rezultat in presoja u inkov organiziranja. 

Dejavniki, ki vplivajo na organiziranost, so predvsem posameznik, skupina, delovno 

podro je, informacija, izdelek oz. storitev, družbeno okolje, odlo anje, izvedba, nadzor, 

razvoj ipd., odvisno od konkretnih organizacijskih zahtev (Urši  2000). 

Med aktivnosti organiziranja, ki predstavlja drugo funkcijo managementa, sodijo (prav tam): 

opredeljevanje potrebnega dela, soodvisnost med potrebnim delom in zadolžitvami 

sodelavcev, snovanje skupin, zahteve za izvajanje dela, ocenjevanje potencialne izvedbe, 

horizontalne in vertikalne povezave med zaposlenimi - organizacijska struktura in struktura 

organiziranosti, kontrola in potencialno spreminjanje organiziranja in komuniciranje med 

zaposlenimi v organizaciji. 

2.2.2.3 Funkcija vodenja 

Dimovski (2000) vodenje opredeljuje kot managersko funkcijo, ki vklju uje uporabo vpliva 

za motiviranje zaposlenih, da bi dosegli smotre in cilje organizacije oz. pri kateri gre za 

sposobnost vplivanja na obnašanje in delovanje zaposlenih v organizaciji in s tem za 

usmerjanje njihovega delovanja k postavljenim smotrom in ciljem organizacije. 

Pri motiviranju gre za vzbujanje potreb oz. zavesti o potrebi ob so asnem nakazovanju 

možnih razrešitev za njihovo zadovoljitev. Zakaj ljudje delamo, je bistveno vprašanje, ki si ga 

zastavljamo in na katerega skušamo isto asno najti tudi odgovor. Možnih odgovorov je 

neskon no, od zaslužka, želje po preskrbi samega sebe, družine, ugleda itd., kar pomeni, da 

naj bi manager izmed vseh možnih odgovorov našel tistega, ki posameznika motivira za delo. 

Temeljna naloga managerjev je v tem, da ugotovijo na in, kako zavestno usmerjati lovekovo 

aktivnost v doseganje u inkovitosti pri delu in izpolnjevanje zadanih smotrov in ciljev. e bi 

managerji znali odgovoriti na vprašanja, kot so npr. zakaj nekateri delajo raje po svoje in ne 

po navodilih, zakaj imajo nekateri veliko idej glede izboljšav, zakaj nekatere ponavljajo e 

delo dolgo asi, zakaj so nekateri neproduktivni, e jih nih e ne spodbuja, zakaj nekateri na 

delo zamujajo in z njega odhajajo pred asno ipd., bi se organizaciji pove ala u inkovitost. 

Ker pa vsakega posameznega delavca motivira njegov lasten, individualni dejavnik, je 

pomembna sposobnost managerjev prisluhniti zaposlenim (Treven 2010). 
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Med funkcije vodenja lahko prištejemo še funkcije komuniciranja, kadrovanja, poveljevanja, 

razreševanja problemov, sprožanja akcij, svetovanja, informiranja, pou evanja itd., gre za 

vodenje v najširšem smislu (Prevodnik 2004). 

2.2.2.4 Funkcija kontroliranja 

Kontroliranje je funkcija managementa, ki zajema nadziranje aktivnosti zaposlenih, 

preverjanje, ali je organizacija na pravi poti k svojim smotrom in ciljem, ugotavljanje 

odstopanj, prepoznavanje vzrokov, in e je to potrebno, ukrepanje oz. izvajanje korekcij za 

uresni itev postavljenih smotrov in ciljev (Dimovski, Penger in Žnidarši  2003).  

Proces kontrole v organizaciji je zelo pomembno dolo iti vnaprej, saj je takšen proces 

uspešen le, e je pravo asen, e se odmike od zadanih smotrov in ciljev dovolj hitro ugotovi 

in predlaga razrešitve oz. popravke. e je kontroliranje usmerjeno v prihodnost, se neželeni 

odkloni lahko predvidijo že prej, organizacija je nanje pripravljena, predvsem pa jih je 

zmožna hitreje popraviti oz. odpraviti. Kontroliranje je uspešno tudi s pozitivno naravnanostjo 

managerjev, katerim je smoter in cilj izboljšati delovanje in ne kaznovanje zaposlenih, ker 

morebiti v sedanjosti ne dosegajo delovnih rezultatov. Pomembna je fleksibilnost, da se 

sistem kontrole glede na spreminjanje prioritet sproti prilagaja, saj takrat organizacija lahko 

zmanjša tudi svoje stroške. (Treven 2010). 

Bistveno pri tej funkciji managementa je, da za kontroliranje potrebujemo kazalnike, merila in 

standarde, natan ne definicije smotrov in ciljev, da lahko z njimi preverjamo kakovost 

na rtovanja (Možina et al. 2000).  

2.2.3 Manager 

Beseda manager izvira iz besede ''mano'', kar pomeni dlan, razvila pa se je okoli leta 1950 v 

Benetkah. Manager ''za roko'' vodi ljudi, jih usmerja in pelje v pravo smer. Gre za spretnost, 

umetnost, prakti no veš ino, ki se jo je mo  nau iti in s prakso tudi izboljšati (Cimerman et 

al. 2003). 

V SSKJ (b. l.) sta pri besedi ''manager'' zapisana dva pomena: 1. v kapitalisti ni ekonomiki: 

vodilni uslužbenec podjetja (direktor, ravnatelj) in 2. publ.: voditelj, organizator, zlasti v 

gospodarstvu. 

Kralj (1998) managerja opredeljuje kot osebo, ki odlo a, snuje, na rtuje, organizira, vodi, 

usmerja in nadzoruje delovanje organizacije. Njegovo delovanje obsega vodenje poslovanja 

organizacije, pri emer gre za vodenje poslov (poslovodenje) in vodenje ljudi (voditeljstvo).  

V sodobnih organizacijah se managerji ne soo ajo samo s spremembami, ampak jih 

sprejemajo in ustvarjajo. Vedenjski vzorci in organizacijske oblike so v preteklosti prinašale 
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uspeh, danes te funkcije nimajo ve . Ve ina današnjih managerjev ima namre  ob utek, da 

gradijo letalo, medtem ko letijo v njem (Dimovski et al. 2005). 

Managerji v organizaciji predstavljajo samo en del zaposlenih, pri emer se njihovo delo 

ocenjuje po tem, kako uspešno delo opravljajo drugi. Dolo ali naj bi na rte dejavnosti, s 

katerimi bodo u inkovito in uspešno doseženi smotri in cilji organizacije, za kar potrebujejo 

kvalificirane sodelavce. Managerji namre  ne opravljajo vseh nalog, ampak le tiste, ki so 

pomembne za uspešno delovanje organizacije (Možina et al. 2002). 

Manager je samostojen in hkrati del celote. Njegova vloga je predvsem vodenje ljudi, poleg 

tega pa ima tudi vlogo poslovneža, strokovnjaka, pri emer ni nujno, da je najbolj sposoben in 

izobražen. Njegovo delo zahteva le druga ne sposobnosti kot delo drugih zaposlenih v 

organizaciji, ki niso managerji (Roži  2009). Dejansko se nih e ne rodi kot vodja, lahko pa 

sami sebe oblikujemo v vodilne osebnosti, e se nenehno razvijamo na zasebnem in 

poklicnem podro ju (Tracy 2000). 

2.2.3.1 Vloga managerja  

Vloge managerja so razli ne, njegovo delo sestoji iz kombinacije vlog, ki vplivajo na 

zna ilnost njegovega dela, so med seboj povezane in se spreminjajo glede na raven ter naloge 

managerja. Lahko re emo, da so vloge na nek na in izražanje managerja, delimo pa jih na 

(Možina et al. 1994): 

Medosebno vlogo (1. Zastopniška vloga zajema zastopanje organizacije v javnosti ob 

sve anih dogodkih, podpisovanju dokumentov in podobnih simbolnih trenutkih. Je zelo 

pomembna vloga, ki kaže skrb managementa za zaposlene in porabnike. 2. Voditeljska 

vloga je povezana z usmerjanjem in na rtovanjem aktivnosti zaposlenih k zastavljenim 

smotrom in ciljem. Aktivnosti zajemajo kadrovanje, usposabljanje, uvajanje, ocenjevanje 

zaposlenih, ustvarjanje vizije, dajanje pomo i, razreševanje problemov, razvoj 

posameznika in organizacije. 3. Povezovalna vloga se nanaša na povezovanje 

organizacije z drugimi organizacijskimi enotami in družbenim okoljem. Manager naj bi 

pridobival in ohranjal stike med zaposlenimi in strankami oz. tistimi, ki so povezani z 

organizacijo). 

Informacijsko vlogo (1. Pregledovalna vloga zajema iskanje, dobivanje in pregledovanje 

informacij, managerja pa postavlja pred odlo itev, ali se bo za katero izmed informacij 

odlo il in kako jo bo uporabil. 2. Posredovalna vloga temelji na tem, da se pridobljene 

informacije uspešno prenesejo naprej na na in, ki je za zaposlene najbolj primeren. Pri 

tem lahko pride do dolo enih popravkov originalnih informacij, e manager predvideva, 

da bodo imele ve ji u inek pri podrejenih sodelavcih. Pri posredovanju informacij 

uspešen manager premisli, kaj in koliko informacij bo koristilo, kar zahteva veliko asa. 

3. Predstavniška vloga sestoji iz dajanja informacij zunanjim osebam, ki niso del 

organizacije, predvsem medijem, javnosti in drugim institucijam. Ve je organizacije 
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imajo lahko tudi organizacijsko enoto za stike z javnostjo, v kateri so zadolženi za dajanje 

uradnih izjav o delovanju). 

Vlogo odlo anja, za katero lahko re emo, da je najpomembnejša, saj ko manager pridobi 

vse potrebne informacije, je as, da jih uporabi in z odlo itvami, ki jih sprejme, dolo i, 

kdaj in kako bo pripravil organizacijo na nove smotre in cilje, ki bodo klju  do uspeha  

(1. Podjetniška vloga zajema na rtovanje novih idej, sprememb in izvajanje novih 

projektov. Manager poskrbi za spodbudo in se tudi sam prilagodi dolo enim 

spremembam. 2. Vloga razreševanja problemov obsega razreševanje problemov (npr. 

obdobje kriz, nezadovoljstvo zaposlenih, odhod pomembnih kadrov ipd.), ki se pojavljajo 

v vsaki organizaciji, in odpravljanje motenj. 3. Razdeljevalska vloga je del oblikovanja 

strategije organizacije, ki vsebuje izbiranje in odlo anje o zahtevah na razli nih 

podro jih. Pri tem se manager najve krat odlo a med nasprotujo imi se mnenji.              

4. Pogajalsko vlogo manager uporabi takrat, ko se sre uje s posamezniki in skupinami z 

razli nimi mnenji in je njegov smoter ter cilj dose i primeren dogovor. Pogajanja so tudi 

zahtevnejša, predvsem s sindikati, ki imajo glede smotrov in ciljev organizacije druga no 

mnenje kot vodstvo).  

Managerji imajo pomembno vlogo tudi pri procesih povezovanja organizacij. Takrat namre  

potekajo velike organizacijske spremembe, kot so razvoj nove strategije, prevzemi ali 

pripojitve. Njihova vloga je širiti znanje in oblikovati kulturo zaupanja. Ker so sami sposobni 

hitrega u enja, se lahko hitro odzovejo na spremembe v poslovnem okolju, zaradi esar 

uvajajo in podpirajo spremembe, ki organizacijo pripeljejo do uspeha. Poskrbeli naj bi za to, 

da je organizacija na pravi poti k doseganju zastavljenih smotrov ter ciljev in zaposlene 

spodbujali, da kontrolirajo rezultate in izvajajo ustrezne ukrepe (Dimovski et al. 2005). 

2.2.3.2 Naloge managerja 

Zelo pomembna naloga managerja je odlo anje, na njo vplivajo številni dejavniki: znanje, 

informacije, spretnost, as, ki je na voljo, in vrsta problema. Mintzberg je proces odlo anja 

razdelil na tri stopnje - pri prvi stopnji je pomembno, da manager zazna problem, pri drugi 

iš e najbolj primerno razrešitev in izmed njih se potem na tretji stopnji odlo i za najboljšo 

(Zupan in Kaše 2003). 

Odlo itve, ki jih manager sprejema, so programirane in neprogramirane. Programirane 

odlo itve ne jemljejo veliko asa, odlo anje je rutinsko ali po dolo enem programu. Ni pa 

tako pri neprogramiranih odlo itvah, te so rezultat razreševanja problemov, intuicije, 

ustvarjalnosti in presoje. Odlo anje poteka v unikatnih situacijah, z veliko kompleksnosti in 

negotovosti, kar je za managerja zelo zahtevna naloga, saj so to odlo itve strateškega pomena 

za organizacijo in zahtevajo veliko finan nih virov ter asa (Dimovski, Penger in Žnidarši  

2003). 
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Pomembna naloga je usklajevanje, ki od managerja zahteva poznavanje raz lenjenih delov, 

saj naj bi za uspešno uskladitev dele povezal in jih uskladil v celoto. Naloga managerja je tudi 

obvladovanje procesov, zato je pomembno, da pri organiziranju delovnih procesov (Dimovski 

et al. 2005): zna motivirati za uvajanje izboljšav, odkrije tehnologije in tehnike za izboljšanje 

obstoje ega (hitreje, ceneje, enostavneje in racionalno), omogo i izboljšave oz. razvoj 

delovnega procesa (uvajanje iniciativ, prerazporeditev na ustrezna dela, usposabljanje in 

izobraževanje) in spozna delovni proces. 

Glede na to, da lo imo tri temeljne managerske ravni (Kanjuo Mr ela 1996), se naloge 

posamezne ravni med seboj razlikujejo. Naloge vršnih managerjev so oblikovanje in 

uresni evanje strategij, prepoznavanje sprememb v nepredvidljivem družbenem okolju, 

analiziranje in spremljanje zunanjega družbenega okolja, spremljanje dolgoro nih strateških 

odlo itev in postavljanje strateških smotrov ter ciljev. Sposobni so izrabiti posebne spretnosti 

in znanja vsakega zaposlenega v organizaciji. Prav tako spodbujajo podjetniški navdih, 

oblikujejo organizacijsko kulturo in opredeljujejo vizijo organizacije. Naloge srednjih 

managerjev so uresni evanje politik in strategij, ki jih dolo a vršni manager. Vodijo razli ne 

aktivnosti v organizaciji, spodbujajo timsko delo, razrešujejo konflikte in negujejo dobre 

odnose s sodelavci. Naloga nižjih managerjev je izvajanje pravil in postopkov za doseganje 

u inkovitosti (Dimovski et al. 2005). 

2.2.3.3 Uspešen manager 

Schermerhorn (2002) meni, da je za uspeh managerja odlo ilnih šest sposobnosti, in sicer 

komunikacija, skupinsko delo, samooblikovanje, vodenje, kriti no razmišljanje in 

profesionalnost. 

Lastnosti uspešnih managerjih so (Možina et al. 2002): prizadevnost, zmožnost u enja iz 

težav pri delu, posve anje delu, analiza in razreševanje problemov, delo z ljudmi, 

ustvarjalnost. 

Uspešen manager naj bi deloval tudi pri (Možina et al. 2002): iskanju novih idej, metod, 

izdelkov, storitev; iskanju novih razrešitev za stare probleme; omogo anju zaposlenim, da 

bodo prispevali po svojih najboljših mo eh; omogo anju razvoja zaposlenih, sebe in 

organizacije. 

Manager kot aktiven vodja dela tako, da sodeluje pri vseh dejavnostih, ki se nanašajo nanj, da 

ni pasiven ali odmaknjen opazovalec. Sposoben naj bi bil ustvarjati pozitivno delovno okolje, 

spodbujati sodelovanje pri oblikovanju delovnih nalog, spodbujati u enje in osebni razvoj ter 

razumeti ljudi, s katerimi sodeluje (prav tam). 
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2.2.3.4 Manager ali vodja 

Pojem ''vodja'' so v preteklosti izena evali s pojmom ''manager'', kar je napa no, saj sta to dve 

razli ni vlogi. Vsaka izmed njiju ima svoje mesto v organizaciji in sta si med seboj 

komplementarni. Koristno je, e ima manager karakteristike vodje, kot je za vodjo koristno, 

e ima dobro razvite managerske sposobnosti. Glavna razlika med obema vlogama ni jasna na 

prvi pogled, zaradi esar prihaja do pogostega mešanja obeh vlog. Glavne razlike se opazi 

šele pri pozornem opazovanju delovanja obeh in pri njunem delovanju v organizaciji. V 

splošnem je zaklju ek tak, da obstajajo tri glavne skupine razlik, in sicer mo , lastnosti in 

naloge, ki jih opravljata (Keber b. l.). 

Kotter (1990) razlikuje funkcije managementa od funkcij vodenja. Managementu pripisuje 

skrb za red in doslednost, vodenju skrb za spremembe in premike v organizaciji.  

Fullan (2001) ne zagovarja razlikovanja med managementom in vodenjem, a vendarle med 

njima opaža eno razliko, saj navaja, da je vodenje potrebno tam, kjer problemi nimajo 

preprostih odgovorov.  

Osebnostne razlike med vodjo in managerjem je povzel Steyer (Brajša 1996), ki je napisal: 

''Manager je lahko neoseben. Cilje njegovega dela dolo ata objektivna nujnost in tradicija 

podjetja. Odziva se na ideje in je osredinjen na delovni proces. Sodeluje pri odlo anju in 

rešuje probleme. Na izdelke ni ustveno navezan. Boji se osamljenosti. Manjkata mu empatija 

in ustvenost. Sodelavce motivira z nagrajevanjem in kaznovanjem. Podobo o sebi gradi v 

skladu s pri akovanji, glede na vlogo, ki jo ima.'' Na drugi strani je o vodji napisal naslednje: 

''Vodja je oseben. Njegove cilje dolo ajo subjektivne potrebe. Podjetje skuša spremeniti. 

Osredoto a se na vsebino dela. Razvija nove možnosti. Odkriva težave. Z izdelkom se 

identificira. Soo a se bolj z idejami kot z ljudmi. Je intuitiven, empati en in ustven. 

Sodelavce motivira z navdušenjem in idejami. Predstavo o sebi gradi s pri akovanji, vezanimi 

na vlogo, ki jo ima.'' (Keber b. l.). 

2.3 Vodenje 

Vodenje se je v obliki, kot ga poznamo sedaj, pojavilo pred približno 200 leti. Ker so se 

potrebe vodenja skozi as spreminjale, poznamo veliko definicij vodenja, predvsem glede na 

obdobje, v katerem je definicija nastala. Klasi na pojmovanja vodenje opisujejo kot 

na rtovanje, usmerjanje in nadzor podrejenih, medtem ko so sodobna pojmovanja bolj 

usmerjena k spodbudi, mentorstvu, motiviranju in ustvarjanju dobrih sinergij in po utij na 

delovnem mestu (Boštjan i  2007). 

Klasi ni avtorji (Kramar Zupan 2009) so vodenje definirali kot komandiranje, ukazovanje in 

pri tem izhajali iz predpostavk, da je znanje in strokovnost vodje v primerjavi s specialisti 

ve je, zaradi esar je obstajala možnost uveljavljanja ukazovanja. Danes to ne velja ve . 
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Vodenje zahteva druga no znanje, druge izkušnje in ne izpolnjevanje strokovnih nalog, zato 

ni potrebno, da je vodja najboljši strokovnjak med strokovnjaki, ki jih vodi. Biti odli en 

strokovnjak ne pomeni biti tudi dober vodja, eprav je tudi najboljši vodja nemo en, e ne ve 

ni esar o strokovnem podro ju svojih zaposlenih. Vodenje in strokovne naloge sta povsem 

razli na dejavnika, zahtevata razli ne sposobnosti, a vseeno sta odvisna drug od drugega, in 

e želimo priti do dosežkov, naj bi delovala skupaj (Malik 2009).  

Van Wart (2008) vodenje deli na tri dimenzije, in sicer usmerjenost k: 1. nalogam,                  

2. sodelavcem in 3. organizaciji. Usmerjenost k nalogam vklju uje spremljanje in ocenjevanje 

dela, planiranje, dolo itev vlog, smotrov in ciljev, informiranje, delegiranje, razreševanje 

problemov, kreativnost in inoviranje. Usmerjenost k sodelavcem vklju uje svetovanje, 

planiranje in organizacijo kadrov, razvoj osebja, motiviranje, razvoj in vodenje skupin, 

razreševanje konfliktov in obvladovanje kadrovskih sprememb. Usmerjenost k organizaciji 

vklju uje raziskavo družbenega okolja, strateško planiranje, artikulacijo vizije in poslanstva 

organizacije, mreženje in partnerstvo, odlo anje, management loveških virov ter 

management organizacijskih sprememb. 

Vodenje (angl. leadership) opredelimo kot sposobnost vplivanja na druge ljudi, da sodelujejo 

v prizadevanjih za doseganje skupnih smotrov in ciljev (Rozman 1993). Poleg planiranja, 

organiziranja in kontroliranja, vodenje spada med štiri funkcije managementa in predstavlja 

eno najpomembnejših funkcij v managementu (Dimovski, Penger in Žnidarši  2003), saj 

management z vodenjem vpliva na delovanje organizacije z namenom doseganja smotrov 

ciljev in izpolnjevanja vizije in poslanstva organizacije (Megginson, Mosley in Pietri 1992). 

Ivanuša-Bezjak (2006) vodenje opredeljuje kot vplivanje na vedenje in delovanje 

posameznika ali skupine s pomo jo komunikacije, motivacije ter osebnostnih lastnosti, pri 

emer gre za usmerjanje njihovega delovanja k želenim smotrom in ciljem. 

Brajša (1983) trdi, da gre pri vodenju za poseben medosebni odnos. Na eni strani je oseba, ki 

vodi, na drugi oseba, ki je vodena. Medosebni odnos dolo ata obe strani in kakovost njunega 

odnosa je odvisna od kakovosti vodenja.  

Možina (1994) pravi, da se vodenje nanaša na ljudi - kako jih usmerjati, motivirati in nanje 

vplivati z namenom, da bi naloge im bolje izvrševali, s im ve jim zadovoljstvom ter ob tem 

porabili im manj energije. Namen vodenja je oblikovati tako vedenje, da bi se dosegali 

delovni in organizacijski smotri in cilji.  

Možina et al. (2002) navajajo, da gre pri vodenju za sposobnost vplivanja, spodbujanja in 

usmerjanja k želenim smotrom in ciljem, zaradi esar vodenje ni enkratno dejanje, ampak gre 

za izmenjavo ve jega števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje. 
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Strokovnjaki razlikujejo management od vodenja, pri emer management definirajo kot 

poslovodenje, vodenje pa kot leadership. Razlike med njima so (Vila in Kova  1997): 

Management se ukvarja s kompleksnostjo v ve jih in velikih organizacijah, kjer si 

prizadeva za uveljavitev in ohranjanje discipline. V manjših organizacijah namre  

znanstvena organizacija in management nista zelo pomembni. 

Vodenje se ukvarja s spremembami, saj v sodobnem poslovnem svetu vedno bolj 

prevladujejo na ela stalnega tekmovanja in konkurence. e ho emo v okoliš inah hitrega 

razvoja in sprememb preživeti in uspešno delovati, se je potrebno boriti in prizadevati, da 

bi bili boljši in druga ni od drugih. Potrebujemo ogromne in stalne spremembe, zato naj 

bi vodenju namenjali veliko pozornosti. 

2.3.1 Na ini vodenja 

Obstaja veliko na inov vodenja oz. na inov ravnanja z ljudmi, ki dajejo pri akovane rezultate 

le, e so uporabljeni v dolo eni organizacijski klimi (Lipi nik in Možina 1993).  

Razli ni na ini vodenja so primerni za razli ne delovne sredine in za razli ne situacije. Od 

lastnosti vodje je odvisno, kateri na in vodenja bo uporabljen, saj na in vodenja izhaja iz 

osnovne ideje, da je mogo e iz ljudi izvabiti im boljše delo (Ivanuša-Bezjak 2006). 

Na in vodenja nekateri teoretiki opredeljujejo za vzorec vedenja, kot ga sprejemajo sodelavci. 

Vodja se namre  na dolo ene okoliš ine odzove enako in njegovo vedenje do neke mere 

postane predvidljivo. Po Možini (1994) so se izoblikovali naslednji na ini vodenja: 

Vodenje z izjemami (angl. management by exception) - vodja naj bi rutinsko delo 

prenesel svojim podrejenim, sam pa se ukvarjal z izjemami, odkloni, posebnimi 

situacijami. Pomembno je, da vodja oblikuje komunikacijska pravila, dolo i podro ja 

delovanja in pove, kaj od svojih podrejenih pri akuje. 

Vodenje s pravili odlo anja (angl. management by decision rules) - vodja dolo i pravila, 

ki jih zaposleni potrebuje, da se lahko v posamezni situaciji na osnovi opaženih 

dogodkov in pravil odlo i, kaj storiti. Pravila naj bi zajemala konkretne dogodke, ki jih je 

pri posameznem delu možno pri akovati. Koncept je uporaben le, e so znani vsi 

dogodki, v zvezi s katerimi se je potrebno odlo ati. 

Vodenje z motiviranjem (angl. management by motivation) - temelji na ideji, da ima 

zaposleni željo po uresni evanju samega sebe in da bo pri svojem delu bolj aktiven, e 

ima možnost izobraževanja, razvoja, privla no delo, veliko samostojnosti in kontrole 

svojih rezultatov. Pomembno je sodelovanje med vodjem in podrejenim, kajti na ta na in 

se oblikuje poseben, t. i. partnerski odnos.  

Vodenje s soudeležbo (angl. management by participation) - zaposleni naj bi sodelovali 

pri vseh odlo itvah, ki jih zadevajo, še posebej pri oblikovanju smotrov in ciljev, saj jih 

bodo le na tak na in vzeli za svoje in zavzeto opravljali naloge, s katerimi jih bodo 

uresni evali. Tudi pri tem na inu vodenja je sodelovanje zelo pomembno.  
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Vodenje z delegiranjem (angl. management by delegation) - zaposleni naj bi bili 

odgovorni za posamezna zaokrožena in samostojna delovna podro ja. Za uspešno 

delovanje sistema je potrebno izpolniti dolo ene organizacijske zahteve in spoštovati 

vrsto obveznosti. 

Vodenje s cilji (angl. management by objectives) - je znan in pogosto uporabljen na in 

vodenja. Vodenje je v tem primeru aktivnost, s katero vodje dolo ijo smotre ter cilje 

organizacije in zaposlene usmerjajo k uspešnemu doseganju le-teh. Glede na njihovo 

doseganje se potem meri uspešnost. 

V Ameriki je bila opravljena raziskava, ki je razkrila šest razli nih na inov vodenja, ki 

neposredno vplivajo na delovno vzdušje in s tem na finan no uspešnost. Ti na ini so (Bre ko 

2001): 

Vodenje s prisilo: vse odlo itve so v rokah vodje in ideje niso zaželene. Ta na in se 

obnese v kriznih situacijah, vandar ima na organizacijsko ozra je in na sistem 

nagrajevanja zelo slab vpliv, še posebej takrat, ko imamo visoko motivirane 

posameznike, ki v delu ne iš ejo le denarja, ampak potrditev svojih sposobnosti in osebno 

zadovoljstvo. Do izraza pridejo naslednji dejavniki ustvene inteligentnosti: želja po 

doseganju smotrov in ciljev, iniciativnost in samonadzor. 

Avtoritativni na in vodenja: ta na in najbolj uspeva v poslovnih situacijah, ko 

spremembe zahtevajo novo vizijo in ko je potrebna jasna usmeritev. Vodja je 

avtoritativen, zaposlene vodi v smeri vizije in jih motivira tako, da jim predstavi, kako 

njihovo delo pripomore k uresni evanju skupne vizije. Pomemben je vsak posameznik in 

njegov prispevek, vsak ima prostor za izražanje mnenj, svobodo za inventivnost, 

eksperimentiranje in prevzemanje tveganja, ampak zadnjo besedo ima vodja. Splošni 

vpliv na organizacijsko ozra je je skoraj vedno pozitiven. Do izraza pridejo naslednji 

dejavniki ustvene inteligentnosti: samozaupanje in empatija. 

O etovski na in vodenja: najpomembnejši so zaposleni, njihovo po utje in ustva, manj 

pomembne so naloge, smotri in cilji. Ko je potrebno zaposlene motivirati v izjemno 

stresnih situacijah in pomiriti nasprotja v timu, je ta na in vodenja najuspešnejši, saj 

ravna s ustvenim nabojem in med zaposlenimi gradi mo ne ustvene vezi. Splošni vpliv 

na organizacijsko ozra je je pozitiven. Do izraza pridejo naslednji dejavniki ustvene 

inteligentnosti: empatija, graditev medosebnih odnosov in komunikacija. 

Demokrati ni na in vodenja: kot najuspešnejši se ta na in pokaže takrat, ko vodja 

potrebuje ideje sodelavcev, ker sam ni prepri an o prihodnji usmeritvi organizacije ali ker 

dvomi v svojo odlo itev. Primeren je za generiranje novih idej, s katerimi se bo uresni ila 

vizija in poslanstvo. Vodja spodbuja delovanje, skupne odlo itve, fleksibilnost in 

prevzemanje odgovornosti, ima realisti ne smotre ter cilje in jasne standarde za 

ovrednotenje uspeha posameznika. Splošni vpliv na organizacijsko ozra je je zelo 

pozitiven. Do izraza pridejo naslednji elementi ustvene inteligentnosti: sodelovanje in 

komunikativnost. 
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Perfekcionisti ni na in vodenja: uspeva takrat, ko je v organizaciji visoko motiviran in 

strokovno usposobljenem tim in je potrebno hitro dose i rezultate. Vodja od svojih 

zaposlenih zelo veliko zahteva in postavlja visoke standarde uspešnosti izvedbe delovnih 

nalog, hkrati pa je prepri an, e ne celo obseden z mislijo, da zna vse narediti bolje in 

hitreje kot njegovi sodelavci. Tak na in vodenja delovnih rezultatov ne izboljšuje, ampak 

na organizacijsko ozra je vpliva zelo uni ujo e (znižuje delovno moralo). Splošni vpliv 

na organizacijsko ozra je je zelo negativen, a kljub temu ni vedno slab. Do izraza pridejo 

naslednji elementi ustvene inteligentnosti: veliko samozavedanje, mo na želja po 

doseganju smotrov ter ciljev in iniciativnost. 

Mentorski na in vodenja: vodja zaposlene podpira, jih osebnostno in strokovno razvija, 

pomaga prepoznati njihove prednosti oz. slabosti ter jim svetuje pri razvoju njihove 

nadaljnje kariere. Ta na in vodenja je priporo ljivo uporabiti takrat, ko želimo pomagati 

zaposlenim, da pove ajo svojo u inkovitost, oz. ko želimo dolgoro no dose i njihov 

napredek. Ker zaradi hudih pritiskov ni asa za po asno, naporno delo, kot sta u enje in 

osebnostni razvoj zaposlenih, se ta na in redko uporablja, pa eprav je vpliv na 

organizacijsko ozra je in u inkovitost izjemno velik. Do izraza pridejo naslednji elementi 

ustvene inteligentnosti: samozavedanje, empatija, razvijanje drugih. 

2.3.2 Stili vodenja  

Pri stilu vodenja gre za relativno trajen vzorec vplivanja na ljudi. Njegov namen je vzajemno 

doseganje postavljenih smotrov in ciljev. Vodja ob tem uporablja razli ne vzvode in 

instrumente ter tako oblikuje celovito in zanj zna ilno obliko stila vodenja. Ta stil sodelavci 

zaznavajo celostno in subjektivno, o vodji pa si oblikujejo svojo osebno vrednostno sodbo 

(Kova , Mayer in Jesenko 2004).  

Stil vodenja se nanaša na dolo en vzorec vedenja, ki ga uporablja vodja, ko dela z ljudmi, e 

ga ti kot takega sprejemajo, kar pa ni vedno preprosto, saj se ljudje razlikujemo, imamo 

razli ne potrebe in želje ter tudi poglede na isto stvar (Lipi nik in Možina 1993). Izbira stila 

vodenja v konkretni situaciji ni odvisna zgolj od na ina obnašanja vodje, eprav se v njem 

zrcali, ampak tudi od naloge in sprejemljivosti v kolektivu. e naloga terja hitro reagiranje, se 

zdijo vse diskusije nepotrebne in zavle ujejo delo (Ivanuša-Bezjak 2006). 

Za doseganje smotrov in ciljev organizacije je poslovodstvo odgovorno ne glede na to, kakšen 

stil vodenja izbere, pomembno je, da z izbiro ustreznega stila vodenja in kontrole zagotovi, da 

bodo odlo itve tudi dejansko uresni ene (Florjan i  in Ferjan 2000). 

Opredelitev in raz lenitev posameznih stilov vodenja je veliko in nekateri stili so si med seboj 

podobni oz. se prepletajo. Izoblikovanih je precej stilov vodenja, v nadaljevanju je 

predstavljenih nekaj najpogostejših (Možina 1990; Rozman 1993; Lipi nik 1998): 
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Avtokrati en stil vodenja uporablja tisti vodja, ki je usmerjen izklju no nase in na svoj 

položaj v organizaciji. O vsem odlo a sam in ne želi imeti neposrednega stika s 

sodelavci, od njih zahteva pokorš ino, neposredne rezultate in je kriti en, z zaposlenimi 

se ne posvetuje, zato se ga obi ajno tudi bojijo. Tak stil vodenja obi ajno ne prinaša 

rezultatov, je prej zavora kot spodbuda k u inkovitosti. 

Liberalni stil vodenja je popolno nasprotje avtokrati nemu oz. je njegova druga skrajnost. 

Obnese se tam, kjer je motiv za delo osebna rast posameznika ali kjer imajo ti 

posamezniki skupen smoter in cilj (npr. raziskovalni inštitut). V odlo anje se vodje zelo 

malo vklju ujejo, raje puš ajo zaposlenim, da razrešujejo probleme in na in izvajanja 

nalog izbirajo samostojno. 

Dobrohotni avtokrati en stil vodenja uporablja odlo en, delaven in k doseganju visokih 

proizvodnih rezultatov usmerjen vodja, ki te lastnosti zahteva tudi od svojih sodelavcev. 

Demokrati ni stil vodenja: kon na odlo itev je sicer na strani vodje, vendar v to vklju uje 

svoje podrejene in odlo itve ne sprejema sam, ampak mu pri tem aktivno pomagajo 

njegovi sodelavci. Na ta na in želi pove ati u inkovitost poslovanja. Vodja ni ve  samo 

tisti, ki ukazuje, ampak je tisti, ki koordinira, usmerja in organizira. Komunikacija je 

dvosmerna, s imer se ve a tudi motivacija zaposlenih. 

Birokratski stil vodenja poglablja neosebno povezavo med vodjo in njegovimi sodelavci. 

Gre za stil vodenja, v okviru katerega vodja zahteva spoštovanje predpisanih pravil in 

na inov oz. postopkov dela. Vodja, ki uporablja ta stil, je ponavadi trden, natan en, 

vljuden, se obvlada in ho e biti vzor. 

Razvijalski stil vodenja uporabljajo vodje, ki želijo v sodelavcih vzbuditi samostojnost 

pri delu, zato jih spodbujajo, poslušajo, vzdržujejo komunikacijo, podpirajo in poskušajo 

razumeti. Zaposlenim zaupajo in to zaupanje je obojestransko. 

Patriarhalni vodstveni stil: mo  vodje izhaja iz pozicije položaja, pri emer od svojih 

podrejenih pri akuje lojalnost, zahvalo, zvestobo in poslušnost. 

Karizmati ni stil vodenja izvaja lahko samo karizmati en vodja. Tak vodja ima posebne 

osebnostne zna ilnosti, nima ne namestnika ne predhodnika in niti naslednika. Ima 

posebno mesto v kriznih situacijah, saj se opira na osebnostne lastnosti. 

Izvrševalski stil vodenja: vodja pri odlo anju uporablja skupinsko delo, prepri uje svoje 

sodelavce, da se zavežejo dolo enim smotrom in ciljem, jih spodbuja k ve ji 

u inkovitosti in usklajuje delo drugih.  

Dezerterski stil vodenja: vodja ki uporablja ta stil, ni ustvarjalen, ampak ozkosr en, 

nekomunikativen in ovira druge pri ustvarjalnosti. Pri svojem vodenju skuša zagotoviti 

zgolj minimalne rezultate in se kljub upoštevanju predpisov niti ne trudi dose i boljših. 

Misijonarski stil vodenja: vodja je prijazen, prisr en, ljubezniv, izogiba se konfliktom, je 

bolj ali manj pasiven in ne daje navodil za delo, zato ga tudi delovni rezultati ne zanimajo 

preve . 

Kompromisarski stil vodenja ni najbolj uspešen stil vodenja, saj je tak vodja 

(kompromisar) omahljiv, se izogiba odlo itvam, sprejema nedolo ene kompromisne 
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odlo itve. Ker odnose in delovne naloge poudarja v nepravih razmerah, deluje dvoli no 

in zato pri sodelavcih ne vzbuja velikega zaupanja.  

2.3.3 Vodja  

Nih e se ne rodi kot vodja, ampak to postane, e se nenehno razvija na zasebnem in 

poklicnem podro ju (Tracy 2000). 

Vodja v organizaciji zaseda izpostavljeno in vpadljivo mesto, zato naj bi med drugim imel 

inteligentnost, znanje, pripravljenost in smisel za skupinsko delo. V odvisnosti od narave dela 

naj bi vodja imel še nekaj, kar ga odlikuje v skupini, ki jo vodi, in sicer (Osrede ki 1992): 

prirojene lastnosti (postava, polt, barva o i, vid, barva glasu, telesne zna ilnosti), 

pridobljene lastnosti (na in ravnanja z ljudmi, izobrazba, strokovnost, marljivost itd.). 

Vodji na za etku pomagajo prirojene lastnosti, kasneje prevladujejo pridobljene, pri emer je 

odnos do ljudi ena najpomembnejših. Pomembno je, da vodja deluje z lastnim zgledom, saj 

bo pri sodelavcih težko dosegel zavzeto izpolnjevanje nalog, e sam ne bo kazal delovne 

vneme (prav tam).  

Vodja je odgovoren tudi za motiviranje svojih podrejenih, zato je pomembno, da pozna in 

razume njihove potrebe, kot tudi, da zna z njimi komunicirati in jih voditi (Andrej i  et 

al.1995). Najuspešnejši vodja je tisti, ki vzdržuje dobre odnose in spodbuja k na rtovanju in 

doseganju im ve jih delovnih dosežkov (Možina 1994). 

Za uspešnega vodjo velja naslednje (Vodopija et al. 2007): zaveda se svojih mo i, ki jih 

razvija za obvladovanje predvidljivih in nepredvidljiv situacij; hodi po tanki rti med 

povezovanjem ljudi in obvladovanjem ob utka za ljudi; najboljši je takrat, ko zaposleni zanj 

ne vedo; svoje znanje in modrost pokaže tako, da pripravi in poskrbi dobre pogoje za delo, 

potem pa oder prepusti drugim; govori kar misli in dela kar govori; zaposlene motivira z 

lastnim zgledom; zaposlenim nudi priložnost in jim pomaga pri njihovem osebnem razvoju; 

uporablja veliko psihološke in ustvene inteligence.  

Za razliko od uspešnega vodje neuspešni iz ljudi ne zna potegniti najboljšega, kot gonilno silo 

uporablja strah, obtožuje druge in nanje prelaga krivdo, zasluge pripisuje sebi, misli, da ima 

ves as prav in svoj as ne uporabi za vodenje (prav tam).  

Tajnikar (2000) navaja naslednje zna ilnosti dobrega in slabega vodje: 

dober vodja pozna imena vseh ljudi, ki so zaposleni v organizaciji; lahko sprejema 

odlo itve zelo hitro; sposoben je delegirati pomembno delo na druge; sposoben je 

pohvaliti ljudi za dobro delo; delo s papirji zmanjša na minimum; vedno je na voljo in je 

dober poslušalec; sposoben je uživati v vsakem vidiku dela, kadar je potrebno: prizna 
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lastne napake in jih uporabi kot na in svojega u enja; nadzor nad drugimi zmanjšuje na 

minimum, 

slab vodja si ne zapomni imen osebja v organizaciji; sklicuje odbore in se ne odlo i niti 

po daljši razpravi; se vmešava in nikomur ne zaupa celotnega posla nikomur; nikoli ne 

pohvali, toda hitro zameri; vsaka odlo itev vklju uje veliko papirnatega dela, zahteva 

pisna poro ila; nikoli ga ni nikjer, e pa je na voljo, je glavni govornik; ne mara si 

umazati rok z delom; nikoli ne naredi napake; nadzor je zelo visoko med njegovimi 

vrednotami. 

2.4 Motivacija 

Motivacija je izpeljanka iz latinske besede movere, ki pomeni ''premik, korak, akcija …'' 

(Hodgetts 1991), eprav têrmin danes pomeni veliko ve , izhajajo  iz pomena besede 

motivirati - spodbuditi, navdušiti (SSKJ b. l.). Zna ilnosti motiviranega vedenja so pove ana 

mobilizacija energije; vztrajnost, intenzivnost in u inkovitost vedenja; usmerjenost k smotrom 

ter ciljem in spreminjanje motivacijskega vedenja pod vplivom novih posledic (Lamovec 

1986). 

Pri motivaciji gre za proces spodbujanja in doživljanje zadovoljstva, ki ga omogo a 

ustvarjalno delo v organizaciji, naravnani k uspešnosti, osebnostni in strokovni rasti 

zaposlenih ter prispevkov posameznikov in skupin k odli nosti. Spodbujati jo je možno na 

razli ne na ine oz. z dolo enimi sredstvi (orodji - motivatorji): z nagradami, priznanji in 

drugimi oblikami spodbud, ki pozitivno motivirajo posameznike in zadovoljujejo osebne 

potrebe. Motivacija je torej vzbujanje hotenj, motivov, nastalih v posameznikovi notranjosti 

ali v njegovem družbenem okolju na podlagi njegovih potreb, ki njegovo delovanje usmerjajo 

k cilju s spreminjanjem možnosti v resni nost. Je posebna dejavnost, nebole  na in pritiska na 

posameznika ali skupino, ki naj naredi ali naj bi naredil tisto, kar se od njega pri akuje, kar 

pri akuje sam, in to na tak na in, kot najbolje zmore. Za to obstajajo motivacijska sredstva, 

dejavniki, motivatorji, motivi. Motivacija omogo a, da posameznik deluje in uresni uje svoje 

potenciale, kajti vsak si v življenju postavi dolo ene smotre ter cilje, ki jih želi dose i, ampak 

bo pri doseganju le-teh aktiven in uspešen le, e bodo ti smotri ter cilji kratkoro ni in realno 

dosegljivi (Uhan 2000). 

Motivacija se za ne z razlogom ali željo, ki izvira iz posameznikove notranjosti ali njegovega 

družbenega okolja, kar v njem zbudi ob utek potrebe. Na podlagi prirojenih ali pridobljenih 

znanj posameznik potem izbira med možnimi alternativnimi na ini zadovoljevanja potrebe. 

Za vsak na in predvidi možne posledice in na koncu izbere tisto pot, ki je po njegovem 

mnenju najugodnejša za uresni itev cilja tistega delovanja, ki ga zbudi proces motivacije 

(Lipovec 1987). Pomembno pri tem je ljudem dokazati, da se jih spoštuje, da se ceni njihovo 

delo, da so za organizacijo pomembni in da se želi, da bi se u ili, rasli in razvili svoje 
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sposobnosti. Motivacije ni možno izsiliti, ljudje naj bi si sami želeli, da bi delo dobro opravili 

(Carnegie 1995).  

Motivacija posameznika ni odvisna samo od družbe, je tudi družbeno pogojena (Rozman 

1993), saj blaginja v družbi in razmerja med skupinami in posamezniki dolo ajo, kakšne bodo 

posameznikove potrebe in na in njihove zadovoljitve. Vsak ima lahko neomejene potrebe, e 

pri uresni evanju svojih smotrov ter ciljev se bo sre eval z drugimi, zato bo prišlo do 

medsebojnega omejevanja v delovanju, kar bo pomenilo tudi omejevanje drug drugega pri 

možnosti za uresni itev smotrov ter ciljev. Rezultat tega je, da bodo smotri ter cilji 

posameznika v vsaki družbi na nek na in omejeni in s tem opredeljeni z družbene strani. 

Celota vseh smotrov ter ciljev posameznika predstavlja njegovo korist ali njegove interese 

(Lipovec 1987). 

Lipi nik (1994) poudarja, da je tisto, zaradi esar ljudje ob dolo enih sposobnostih in znanju 

delajo, motivacija, saj naj posameznik brez nje ne bi opravil nobene aktivnosti in zadovoljil 

svojih potreb. Motivacija za delo je še posebej pomembna, saj pomaga, da posameznik 

uresni i svoje smotre ter cilje in smotre ter cilje organizacije, v kateri je zaposlen. 

Potreba je razlika med želenim in dejanskim stanjem. Vsak posameznik ima v življenju 

razli ne potrebe. Nekatere so biološke in izhajajo iz bioloških zahtev organizma, npr. lakota, 

žeja, bole ina idr. Z razvojem osebnosti nastajajo druge vrste potreb, ki so psihološko 

zasnovane in so posledica dolo enih psiholoških stanj v organizmu. Pojavile so se z razvojem, 

npr. potrebe po priznavanju, pripadanju, samouresni evanju, statusu, potrebe po varnosti, 

potovanju itd. (Treven 2001). 

Tako biološko kot psihološko zasnovane potrebe v organizmu povzro ijo dolo eno napetost 

(stanje tenzije - nelagodja). Tenzija sama po sebi ne vodi do rešitve potrebe, temve  nakazuje 

na njen obstoj in na to, da naj bi jo zadovoljili, e se je želimo znebiti. V organizaciji so 

zaposleni v stanju tenzije in da bi jo zmanjšali ali odpravili, opravljajo razli ne aktivnosti. 

Ve ja kot je, ve  aktivnosti smo pripravljeni izvršiti za zmanjšanje ob utka napetosti v 

svojem telesu (prav tam). 

Motiv je stanje tenzije znotraj organizma, ki ga je povzro ila potreba. Je razlog in hotenje za 

posameznikovo delovanje, njegova uspešnost je odvisna tudi od njegovega znanja, to je od 

usposobljenosti, psihofizi nih in spoznavnih sposobnosti, kar uporabi pri uresni evanju svojih 

smotrov ter ciljev. Motive lahko razvrstimo v dve temeljni skupini: pozitivni in negativni 

motivi. Pozitivni izhajajo iz privla nosti smotrov ter ciljev, npr. zadovoljstvo, veselje, 

varnost, zaupanje, negativni pa iz ob utka nevarnosti, strahu ali ogroženosti posameznikovih 

osnovnih življenjskih potreb (prav tam). 

Smotri ter cilji, ki jih ima posameznik, predstavljajo njegove interese, ki temeljijo na njegovih 

potrebah oz. iz njih izhajajo. Doseg postavljenega smotra in cilja odpravi potrebo - tenzijo, 
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kar v posamezniku vzbudi ob utek zadovoljstva. Takoj, ko ta doseže smoter in cilj oz. 

zadovolji potrebo, se pojavi nova - višja potreba, ki ga zopet vrne v stanje tenzije, ki si jo 

prizadeva odpraviti (Mumel 1999).  

Razpravljanje o motivacijah za delo ponavadi upošteva samo problem, da ljudje delajo zaradi 

denarja in prestižnih spodbud. Premalo se upoštevajo drugi vidiki, kot npr. loveška 

u inkovitost in ustvarjalnost. Smoter in cilj bi bilo takšno zadovoljstvo z delom, v katerem 

posveti posameznik svoje življenje in energijo ne emu, kar ima zanj smisel, ko ve, kaj dela, 

ko ima vpliv na to, kar se dela, in ko se uti združenega s svojimi sodelavci in ne lo enega od 

njih (Uhan 2000). 

2.4.1 Motivacijski dejavniki 

Motivacijski dejavniki so dejavniki, s katerimi vplivamo na motivacijo posameznika ali 

skupine. Da bi uspešno vplivali na motivacijo, je potrebno te dejavnike razumeti. Lipi nik 

(1998) navaja, da naj bi vodje pri delu z ljudmi na podro ju motivacije upoštevali predvsem 

tri dejavnike, ki skupaj vplivajo na motivacijo zaposlenih, in sicer individualne razlike, 

zna ilnost dela in organizacijsko prakso. Najpomembnejšo interakcijo pomenijo 

posameznikove kvalitete, ki ga pripeljejo na delovno mesto, drugo interakcijo predstavlja 

aktivnost zaposlenega in na in, kako v delovni situaciji deluje, na koncu je organizacijski 

sistem, ki pogojuje delav eve u inke na delovnem mestu. Ko se managerji ukvarjajo z 

vprašanjem, kako motivirati zaposlene, naj bi mislili na vse tri dejavnike in razumeli, da 

na in, s katerim skušajo uporabiti pravila in nagrade, lahko deluje kot motivator ali 

demotivator (prav tam). 

V razli nih okoljih in obdobjih so posamezni motivacijski dejavniki razli no pomembni in se 

med seboj razli no dopolnjujejo, prekrivajo in nadomeš ajo, zato je izbira ustreznih 

motivacijskih dejavnikov vedno znova aktualna. Motivacija zaposlenih za boljše delo se 

razvija v dve smeri, in sicer v smeri (Rekar in Orbani  1996): 

materialnega stimuliranja, kamor sodijo t.i. materialni dejavniki (osebni dohodek, 

napredovanje v hierarhi ni strukturi oz. v višji pla ilni razred, nagrade in dodatki v 

skladu z individualno oz. kolektivno pogodbo, denarna nadomestila za inovacije ipd.), 

nematerialne motivacije, kamor sodijo t.i. nematerialni dejavniki (dodatno strokovno 

izpopolnjevanje (doma in v tujini), podeljevanje priznanj in diplom, svoboda pri delu 

ipd.). 

V vsaki organizaciji je naloga vodstva, da v posameznem obdobju ugotovi, kateri izmed 

motivacijskih dejavnikov delujejo in kakšna je njihova pomembnost. Na podlagi takšne 

ugotovitve se lahko aktivirajo ukrepi in osebe, ki zagotovijo optimalno delovanje 

motivacijskih dejavnikov in s tem dosežejo najve jo možno delovno u inkovitost. Optimalne 
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rezultate se lahko pri akuje takrat, ko se doseže ustrezno kombinacijo materialnih in 

nematerialnih dejavnikov (prav tam). 

Na podlagi navedenega lahko poenostavljeno motivacijske dejavnike razdelimo na finan ne 

in nefinan ne dejavnike motivacije. Prevladujo i finan ni dejavnik je osebni dohodek oz. 

pla a. Pove anje pla e deluje pozitivno na motivacijo posameznika, saj je zaradi tega 

pripravljen v delo vložiti ve  truda. K finan nim dejavnikom uvrš amo še najrazli nejše 

bonuse, nagrade, premije ter dodatke (Bahtijarevi  Šiber 1999).  

Novejše raziskave in študije na podro ju motivacije opozarjajo na naraš ajo i pomen 

nedenarnih motivacijskih dejavnikov. Vse pomembnejši postajajo t.i. nefinan ni dejavniki, 

med katere uvrš amo: samostojnost pri delu; zanimivo delo, polno izzivov; uspeh pri delu; 

ugodne delovne pogoje; dobre medsebojne odnose; možnost napredovanja; možnost 

usposabljanja in izobraževanja ob delu; možnost sodelovanja pri postavljanju smotrov in 

ciljev; poznavanje rezultatov dela. Ti bodo u inkovali na zaposlene le, e bodo zaposleni 

zadovoljni s svojim osebnim dohodkom (Rekar in Orbani  1996). 

2.4.2 Vrste motivov in potreb 

Motiv je tisto, kar povzro a dejanje, ravnanje; je nagib, spodbuda (SSKJ b.l.). Motiv za 

dejanje izhaja iz potrebe in želje, da jo zadovoljimo. Pojavlja se v mnogih razli icah in 

spreminja tekom življenja posameznika, prav tako se lahko spreminja med opravljanjem 

dejavnosti (Sang 2001). Motivi so hotenja, ki se na podlagi posameznikovih potreb pojavijo v 

njegovi notranjosti in usmerjajo njegovo delovanje, tako da te potrebe zadovoljuje in odpravi 

pomanjkanje ter prisotne napetosti (Lipovec 1987). So center motivacijskega procesa in 

temelj posameznikovega delovanja, katrega uspešnost je odvisna tudi od njegovega znanja, 

usposobljenosti, psihofizi nih in spoznavnih sposobnosti in vedenja, kar pri uresni evanju 

svojih smotrov in ciljev uporabi v okolju, v katerim živi, dela in deluje (Uhan 2000). 

Lo imo ve  vrst motivov (Lipi nik 1998; Uhan 2000), in sicer glede na: 

vlogo, ki jih imajo v posameznikovem življenju - lo imo primarne in sekundarne motive:  

primarni motivi usmerjajo posameznikovo dejavnost k tistim smotrom in ciljem, ki 

mu zagotavljajo preživetje; posameznik ima biološke ali socialne potrebe,  

sekundarni motivi so tisti, ki jih posameznik ne pridobi ob rojstvu, ampak se jih v 

življenju nau i; silijo in usmerjajo ga v smeri zadovoljevanja potreb, vzbujajo 

zadovoljstvo, e so zadovoljeni, a hkrati ne ogrožajo njegovega življenja, e niso; 

med sekundarne motive spadajo predvsem: interesi, stališ a in navade; 

nastanek - lo imo podedovane in pridobljene motive:  

podedovani motivi so tisti, ki jih posameznik prinese s seboj na svet,  

pridobljene motive posameznik v življenju pridobi, 
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razširjenost med ljudmi - lo imo univerzalne in regionalne motive: 

univerzalni motivi so tisti, ki jih sre ujemo pri vseh ljudeh,  

regionalni motivi so zna ilni za posameznika in so vse bolj individualni. 

Na obnašanje ljudi nikoli ne deluje samo en motiv, ampak vedno ve  motivov hkrati. Med 

vsemi obstoje imi motivi se pri posamezniku splete nekakšna hierarhija, nekateri motivi 

delujejo mo neje, drugi pridejo na vrsto pozneje in v manjši meri ter nimajo možnosti, da bi 

tako hitro prevladali kot tisti, ki so na vrhu lestvice osebnih motivov. Motivi, ki usmerjajo 

posameznikovo dejavnost, so primarne biološke potrebe, primarne socialne potrebe in 

sekundarni motivi (Uhan 2000). 

Vsak posameznik ima takšne in druga ne vrste potreb, vendar jih opazi šele, ko ob uti, da 

niso zadovoljene. Nezadovoljeno potrebo razume kot notranjo spodbudo za delovanje, ki 

izvira iz njegove notranjosti, psihe in kot smernik delovanja v pridobitev sredstev za 

zadovoljitev potrebe, torej delovanje v smeri smotra in cilja (Rozman 1993).  

Strokovnjaki navajajo razli ne klasifikacije potreb. Najenostavnejša razdelitev je na primarne 

(osnovne, fiziološke) in sekundarne potrebe, ki so odvisne od posameznikove osebnosti, 

njegove psihe in družbenega okolja, v katerem živi, kamor spadajo tudi navade in kultura 

(prav tam). 

Primarne biološke potrebe posameznika vodijo do ciljev, ki mu omogo ajo preživetje. So 

podedovane, najdemo jih pri vseh ljudeh, to pomeni, da so splošne. Sem spadajo: potreba po 

hrani, vodi, izlo anju, spanju, po itku idr. Zaradi njihove razširjenosti so kot ''motivatorji'' 

zelo uspešne (Lipi nik 1998). 

Primarne socialne potrebe so potrebe po uveljavljanju, druženju, simpatiji idr. e niso 

zadovoljene, pri posamezniku lahko pride do motenj, saj se lahko po uti manjvreden, 

osamljen, zavržen, in ravno zato so to še vedno primarne potrebe. Ve inoma so pridobljene, 

saj se jih je posameznik navzel iz družbenega okolja. Na te potrebe lahko posameznik 

zavestno vpliva in do neke meje spreminja svoje vedenje (prav tam). 

Na posameznikovo vedenje vplivajo tudi sekundarni motivi, sem spadajo interesi, stališ a in 

navade. Ti motivi so individualni in pridobljeni ter se nanašajo na socialni del 

posameznikovega življenja (prav tam). 

2.4.3 Nagrajevanje in motivacija 

Posameznika motivirajo razli ne nagrade: nekaterim veliko pomeni že sama pohvala, drugi si 

želijo ve je pla e, napredovanja ali kaj drugega. Zato se pri nagrajevanju vedno pojavi 

vprašanje, kako posameznika nagraditi glede na njegovo pomembnost za organizacijo in kako 

dose i, da bo za delo im bolj motiviran.  
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Teoreti no je sistem nagrajevanja torej usklajena politika, procesi in praksa organizacije z 

namenom nagrajevanja zaposlenih v zameno za njihov prispevek, zmožnosti in pristojnosti, 

upoštevajo  njihovo tržno ceno. Organizacije sistem nagrajevanja oblikujejo v okviru svoje 

filozofije nagrad, strategije in politike (Lipi nik 1998). Lahko ga opredelimo tudi kot ''na in 

razdeljevanja rezultata gospodarjenja, ki se lahko porabi za opravljene delovne naloge'' 

(Lipovec 1987). 

Med sestavine sistema nagrajevanja se lahko vklju i (Lipi nik 1998): 

procese merjenja, s katerim se vrednoti delo, posameznik in njegovo delo ter ugodnosti 

pri delu,  

motiviranje, s katerim se preveri, kakšne u inke bo imel sistem nagrajevanja na 

motivacijo ljudi, e se bodo uporabile finan ne ali nefinan ne nagrade,  

dodatke kot nagrada za vlogo posameznika pri njegovem delu, njegove pristojnosti, 

zmožnosti in izkušnje. Najve krat so to dodatki, ki so dodani osnovni pla i,  

sistem nagrajevanja, ki naj bi deloval usklajeno pri spodbujanju posameznikov, skupin in 

organizacije kot celote,  

postopek vzdrževanja sistema nagrad, ki je namenjen varovanju u inkovitosti in prožnosti 

delovanja sistema ter razvijanju odnosa posameznika do pla e. 

Smoter in cilj nagrajevanja sta podpora izvajanju poslovne strategije organizacije, saj se s tem 

prispeva k uspešnosti in pove anju konkuren nosti. e zaposleni razumejo, kaj vodstvo želi 

dose i s sistemom nagrajevanja, se potrudijo in delo opravljajo u inkovitejše, s imer se 

pove uje tudi u inkovitost organizacije. Pomembno je skrbno na rtovati sistem, z njim 

seznaniti zaposlene, sprejemati pritožbe nanj, ga nenehno dopolnjevati in dograjevati. Za 

dosledno podporo izvajanja strategije organizacije je potrebno, da sistem nagrajevanja (Zupan 

2001): prispeva k ve ji u inkovitosti in uspešnosti zaposlenih, vzdržuje ob utek za pravi nost 

in poštenost, nadzira stroške dela in jih zadržuje v na rtovanih okvirih, izpolnjuje zahteve iz 

pravnih predpisov, privla i nove, visoko usposobljene posameznike, motivira zaposlene. 

Izdelati pošten, pravi en in objektiven sistem nagrajevanja je težko, saj ljudje pravi nost 

razli no dojemajo, poleg tega so nagnjeni še k medsebojnemu primerjanju. Ne glede na to, 

kakšen sistem nagrajevanja je v organizaciji, vedno komu sistem ni vše  in meni, da bi bil 

lahko boljši in pravi nejši (Zupan 2001).  

Najpomembnejša in prava motivacija je tista, ki pride iz posameznika samega in ne iz 

delovnega okolja. Zunanja motivacija izhaja iz nagrad in kazni, ki jih v delovnem okolju 

posameznika usmerjajo drugi, medtem ko notranja motivacija izhaja iz odnosa posameznika 

do nekega opravila (izziv, odgovornost ter notranje zadovoljstvo po uspešno opravljeni 

nalogi, ne glede na morebitno zunanjo motivacijo v obliki nagrad). Motivacija pri najbolj 

motiviranih posameznikih torej ni povezana z zunanjimi motivatorji (npr. z denarjem oz. s 

finan nimi vzpodbudami), ker ko je posameznik za dolo eno delo motiviran in ga z veseljem 
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opravlja, potem so rezultati dela temu primerni. Mo no motivirani posamezniki namre  

sledijo smotrom in ciljem, ki so zanje osebno zelo pomembni. Motivacija je na višku, ko se 

osebni smotri in cilji posameznika ujemajo s specifi nimi zahtevami dela ter cilji organizacije. 

Takrat ima rad svoje delo, je predan, uti svojo rast, vidi konkretne rezultate in ima mo an 

ob utek, da ima delo smisel in namen. Vse to se lahko doseže le z notranjimi motivatorji, kot 

so dobri odnosi s sodelavci in nadrejenimi, stalnost zaposlitve, pohvale, možnost 

napredovanja, sodelovanje, skratka z mehkimi dejavniki motiviranja (Vroom 1990). 

Bistven element motiviranja so spodbude, ki v posamezniku sprožijo motivirano delovanje ali 

hotenje kot zunanji motivacijski dejavniki. Spodbuda ima za razliko od hotenja svoj izvor 

lahko v posamezniku ali v njegovem okolju (potreba, pla a), medtem ko je hotenje vedno 

notranji proces duševnosti (veselje do dela). Pozitivne spodbude dolo eno aktivnost 

spodbujajo, negativne ovirajo. Enake spodbude lahko zelo razli no vplivajo na posameznike, 

kar je odvisno od energetske opremljenosti ljudi, ki je zna ilnost njihovega karakterja 

(Lipi nik 1998).  

Condly, Clark in Stolovich (2003) vrste spodbud delijo na: 

materialne, ki posameznika spodbujajo s pomo jo izboljšanja materialnega stanja. 

Delimo jih na finan ne (npr. pla a) in nefinan ne oprijemljive (npr. darila, priznanja, 

ugodnosti), 

nematerialne, ki so nefinan ne neoprijemljive (npr. pohvala, odgovornost).  

Sistem nagrajevanja vklju uje finan ne nagrade (fiksna in variabilna pla a), ugodnosti pri 

delu in nefinan ne nagrade (pohvale, priznanja, dosežki in osebni razvoj). Naloga nefinan nih 

nagrad je usmerjanje in nagrajevanje zmožnosti in kariere posameznika (Armstrong 1999). 

Posameznik pri svojem delu uti zadovoljstvo zaradi notranjih in zunanjih nagrad. Notranje 

ali intrinzi ne nagrade izhajajo iz samega dela, npr. ob utek, da je nekaj dosegel, da je del 

skupine, ponos nad delom, ki ga opravlja, priložnost, da izrazi svojo kreativnost. Te vrste 

nagrad nastopijo takoj kot rezultat vloženega dela posameznika, medtem ko zunanje ali 

ekstrinzi ne nagrade, ki vklju ujejo denar, napredovanje, dodatne ugodnosti pri delu, 

prihajajo iz zunanjih virov, so kontrolirane in s strani managementa zahtevajo nenehno 

pozornost in revizijo (Cohen et al. 1992). 

2.4.3.1 Notranje nagrade in motivacija 

Med najbolj u inkovite nefinan ne nagrade spadajo t.i. psihološki motivatorji, ki obsegajo 

ve jo odgovornost za uspešno opravljeno nalogo, samoiniciativnost, dosežke, ponos nad 

dobro opravljenim delom in priložnost za profesionalno in osebnostno rast (Ibbetson in 

Whitmore 1977). 



 

33 

Notranje nagrade spodbudimo oz. notranjo motivacijo lahko dosežemo s tehniko obogatitve 

dela, ko delo oblikujemo tako, da je posameznik motiviran in mu delo nudi zadovoljstvo, 

ob utek ve je pripadnosti in odgovornosti. e je delo zanimivo in mu predstavlja izziv, je 

pripravljen vložiti ve  napora, podobno, kot e bi šlo za njegov hobi. Namen obogatitve dela 

je vklju itev ve je mere na rtovanja, odlo anja, kontrole in odgovornosti v delo. Vsebovalo 

naj bi im ve  naslednjih lastnosti (Herzberg 1968): 

posredne povratne informacije, 

odnos s stranko - delo, ki vklju uje odnos s stranko, naj bi nudilo ve  zadovoljstva kot 

dejstvo, da posameznik dela za managerja, 

u enje - pridobivanje novega znanja z delom ali dodatnim izobraževanjem, 

na rtovanje dela in urnika - možnost na rtovanja svojega dela posamezniku pomeni 

obogatitev dela zato, ker mu da pooblastilo, da se lahko odlo i, kdaj se bo katerih nalog 

lotil in si dolo il delovni as, ki je lahko fleksibilen, 

posebne izkušnje - obogateno delo posamezniku nudi posebne izkušnje ali lastnosti, ki ga 

razlikujejo od drugih, 

nadzor nad viri - vklju ujejo nadzor nad ljudmi, denarjem in materialom, 

neposredna komunikacija - možnost neposrednega komuniciranja z ljudmi, ki uporabljajo 

izdelke zaposlenega oz. njegov output, 

osebna odgovornost - pomeni odgovornost zaposlenega za rezultate njegovega dela, tako 

dobre kot slabe. 

Posamezniku delo, ki vsebuje zgoraj naštete zna ilnosti, nudi možnost zadovoljevanja potreb, 

povezanih z osebnostno rastjo, kot je potreba po samouresni itvi. Pomembno pri tem je, da se 

vodstvo predhodno prepri a, ali si zaposleni želijo in potrebujejo ve jo odgovornost, 

strokovni razvoj, bolj raznovrstno delo ipd. Nekateri posamezniki si v izogib izzivom in 

stresu, ki je posledica ve je odgovornosti, obogatitve dela namre  ne želijo (DuBrin 2002). 

2.4.3.2 Zunanje nagrade in motivacija 

Zunanje nagrade praviloma zadovoljijo osnovne potrebe posameznika, kot npr. Maslowe 

fiziološke potrebe in potrebo po varnosti, medtem ko notranje nagrade zadovoljujejo potrebe 

višjih ravni, kot sta to npr. potreba po ugledu in samouresni itvi (Cohen et al. 1992). 

Prvotno so strokovnjaki menili, da so zunanje in notranje nagrade neodvisne ena od druge, da 

nimajo medsebojnega vpliva, vendar so raziskave, ki so bile izvedene v 60-ih in 70-ih letih, 

pokazale, da uporaba zunanjih vpliva na uporabo notranjih nagrad in obratno. Ugotovili so, da 

se ob uporabi zunanje nagrade (denar, napredovanje), kot je pla ilo za nadpovpre no 

opravljeno delo, zmanjša notranja nagrada, ki izhaja iz dejstva, da je posameznik opravljal 

delo, ki mu je bilo vše  (DeCenzo in Robbins 1988). Upoštevajo  to razlago, naj bi bile 

notranje in zunanje nagrade negativno povezane in to, da zunanja nagrada za opravljeno delo 

zmanjša notranjo nagrado, je zgolj posledica dojemanja posameznika, ki nagrado prejema. V 
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kolikor posameznik že delo samo sprejema kot nagrado, bi preveliko nagrajevanje z 

zunanjimi nagradami lahko vplivalo na njegovo dojemanje dela in znižalo notranjo nagrado 

(Cohen et al. 1992). Vendar DeCenzo in Robbins (1988) navajata, da povzetek ve  kot         

24 raziskav kaže tako podporo kot nasprotovanje omenjenim ugotovitvam, saj so te resni ne 

le v dolo enih, specifi nih razmerah in ravno zaradi svoje omejenosti niso koristne pri 

razumevanju delovne motivacije in nagrajevanja. Edino kar je možno povzeti je, da zunanje 

ali ekstrinzi ne nagrade predstavljajo pomemben vpliv na uspešnost posameznika in so 

neodvisne od notranjih nagrad, ki jih zaposleni dobi ob opravljanju samega dela. 

Teorija notranje motivacije temelji na prepri anju, da imajo zunanje nagrade dolo ene 

slabosti, da lahko posameznika demotivirajo in zmanjšajo njegovo u inkovitost, kar naj bi 

veljalo predvsem takrat, ko naloge zahtevajo nekaj kreativnosti. Slabosti motiviranja 

posameznika s pomo jo zunanjih nagrad so, da: je lahko pri svojem delu preozko 

osredoto en; lahko hiti z delom, samo da bi dosegel obljubljeno nagrado; gleda na delo kot 

nujno zlo, ki naj bi ga opravil, da bi dosegel nagrado; doživlja sebe kot manj svobodnega in 

manj samoustvarjalnega. 

Organizacije naj ne bi opustile zunanjih nagrad, saj tudi posamezniki, ki pri svojem delu zelo 

uživajo in ga imajo radi, pri akujejo priznanje managementa in zahtevajo visoke finan ne 

nagrade. Nezaželene u inke ima lahko tudi notranja motivacija, saj ni nujno, da notranje 

motivirani zaposleni vedno delujejo v korist svoje organizacije, zato je notranjo motivacijo 

tudi veliko težje usmerjati in predvideti njen rezultat (Osterloh 2001). DuBrin (2002) trdi, da 

je pri motiviranju zaposlenih smiselno kombinirati in medsebojno usklajevati tako zunanje 

kot notranje nagrade, saj mnogo študij kaže na dopolnjevanje obeh vrst nagrad. 

2.4.3.3 Finan ne in nefinan ne nagrade 

Eno temeljnih dejavnikov motiviranja za delo so finan ne oblike nagrajevanja. Z denarjem 

zadovoljimo razli ne potrebe posameznika, od osnovnih bioloških do razli nih kulturnih, in 

ravno zato denar deluje kot osnovno motivacijsko sredstvo. Vsak dela za denar, eprav hkrati 

želi z delom zadovoljiti tudi svoje druge potrebe. Problem je, da ima materialna motivacija 

vrednost le toliko asa, dokler ni stalna in obvezna, saj jo zaposleni s asoma dojamejo kot 

samoumevno (Topovšek 2006). Zavedati se je potrebno, da pla a in finan ne nagrade ne 

delujejo vedno kot pozitivni motivator, predvsem zaradi naslednjih razlogov (Gruban 2006): 

e zaposleni ne dobi nagrade, lahko to nanj deluje kot kazen, obljubljanje nagrad pa kot 

manipuliranje in nezmožnost pri odlo anju o njegovem delu. In e so delovna mesta 

oblikovana tako, da je onemogo ena kreativnost, raziskovanje, u enje in napredek, ima 

lahko zaposleni pri tem tudi ob utek prevelike kontrole. 

e zaposleni tekmuje za nagrado, lahko svoje sodelavce vidi kot tekmece in nagrade 

vplivajo na medsebojne odnose. Sistem za ugotavljanje delovne uspešnosti, je naravnan 

na individualne dosežke, vpliva negativno in v nasprotju z idejo tima, saj je premalo 
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pozornosti namenjeno izboljšanju sistema za kolektivne dosežke. Zaposleni, ki nagrade 

ne dobijo, imajo ob utek izgube, potrtosti in so demotivirani. 

e se vodstvo odlo i za sistem nagrad in pri ugotavljanju delovne uspešnosti ne iš e 

vzrokov za poslovne dogodke in odgovorov nanje, ampak uporablja predvsem tiste 

kriterije, ki kažejo na ekonomske dosežke (npr. produktivnost), je z dobrim delom težko 

nadaljevati, ravno tako pa tudi zagotavljati koristne in uporabne povratne informacije, 

podporo, zaupanje, prostor za izbiro in samoodlo anje. V tem primeru nagrade ignorirajo 

vzroke problemov in razloge zanje. 

Ko zaposleni želijo kaj dose i za vsako ceno, tudi z neeti nim vedenjem, jim lahko 

nagrade uni ijo ustvarjalnost, saj za nejo delovati predvidljivo, ne gledajo široko, ne 

prevzemajo tveganj in se odmikajo od zastavljenih ciljev. 

Ko zaposleni svoje delo opravljajo, ker ga imajo radi in si pri tem želijo odli nosti, 

notranje motivacije z zunanjimi motivacijskimi mehanizmi ni možno nadomestiti in 

nobena umetna spodbuda ne premaga višjega motivatorja. Nagrade v tem primeru 

podcenjujejo interes, saj se zaposleni ne bodo zavzeli za delo, ker bodo imeli ob utek 

nadzora in podcenjenosti njihovega dela, predvsem pri zahtevnejših delih. 

Pomemben del sistema nagrajevanja so nefinan ne nagrade ali kot jih opredeljuje Henderson 

(1989) ''noncompensation rewards''. To so nagrade, ki niso del pla nega sistema. Po mnenju 

Hendersona, mnogi raziskovalci in znanstveniki, ki se ukvarjajo z vedenjem ljudi pri delu, pri 

izboljšanju produktivnosti poudarjajo pomembnost nefinan nih nagrad, ki jih sam razvrš a v 

sedem skupin: 

Zagotavljanje dostojanstva in zadovoljstva ob opravljenem delu - ta vrsta nagrade naj bi 

veljala kot najcenejša in najmo nejša, ki jo organizacija lahko ponudi posamezniku. 

Priznanje organizacije, ko posameznika sprejme kot koristnega in svojega cenjenega 

lana, pri njem povzro i ob utek veljave in ponosa. Ljudje obi ajno želijo slišati, da jim 

zaradi vloženega dela nagrada pripada in da si jo zaslužijo. Nagrada naj bi sporo ala: 

''Potrebujemo te in hvaležni smo za tvoj trud.'' 

Zagotavljanje fizi nega zdravja, intelektualnega razvoja in ustvene zrelosti - vsak 

posameznik naj bi delal v varnem in prijetnem delovnem okolju, saj takrat svoje delo 

opravlja z veseljem. Naloga vodstva je tudi skrb za intelektualni razvoj posameznika, ki 

jim omogo a u inkovitejše opravljanje nalog in zmanjša stres. 

Spodbujanje konstruktivnih medsebojnih odnosov s sodelavci - dobri odnosi in 

sodelovanje med sodelavci so lahko ena zelo pomembnih nagrad, ki jih lahko ponudi 

delo. Vodstvo naj bi delovno klimo, ki jo ozna ujejo sodelovanje, zaupanje, lojalnost, 

spodbujalo predvsem s svojim zgledom, saj bi se na tak na in v organizaciji omogo ili 

ustrezni medsebojni odnosi, potrebni za udejanjanje potenciala vseh zaposlenih. S 

sistemom nagrajevanja se lahko vzpostavi delovno okolje, v katerem vlada zaupanje, 

lahko pa tudi takšnega, ki zaposlenim vzbuja dvome, zavist, spletke, kar onemogo a 

razvoj pozitivnih medsebojnih odnosov.  
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Oblikovanje zahtevnih delovnih mest oz. nalog - e delovno mesto oz. naloga 

posamezniku omogo a ve jo odgovornost pri delu, ve  svobode, možnost organiziranja 

dela, to prispeva k njegovemu zadovoljstvu in mu je pomembna nagrada. 

Ustrezna preskrba z viri za izvajanje delovnih nalog - pomembno je, da organizacija 

zaposlenim zagotavlja razpoložljiv as, delovno silo, tehnologijo in znanje, saj bodo 

zaposleni svoje delo dobro in z zadovoljstvom opravili le, e bodo imeli na razpolago 

ustrezne vire za izvedbo teh nalog. 

Omogo anje zaposlenim, da imajo nadzor nad svojim delom - organizacija naj bi 

zaposlene vklju ila v procese odlo anja in na rtovanja dela, imeli naj bi možnost, da si 

naredijo na rt za izvedbo svojih nalog, da izberejo kraj za izvedbo nalog, da delajo s 

fleksibilnim delovnim asom, da si svoje delo prilagodijo svojim potrebam. 

Podpora vodstva - ve ina ljudi si želi imeti vzor, kateremu bi sledili, ga spoštovali, bi jim 

nudil podporo in jim pomagal dose i zastavljene cilje. Ravno zato naj bi bila podpora 

vodstva eden najpomembnejših izhodiš  nefinan nih nagrad oz. nepla nega sistema 

nagrajevanja. Pomembno je, da ima vodstvo ustrezne veš ine in sposobnosti, da omogo a 

usposabljanje zaposlenim, jim svetuje, nudi podporo s konstruktivnimi povratnimi 

informacijami in fleksibilnostjo. 

Nefinan ne nagrade so nedenarne nagrade oz. nagrade, ki niso nujno povezane z denarno 

vrednostjo, vendar sporo ajo, da vodja, sodelavci in organizacija cenijo delo in dosežek 

posameznika ali skupine (Zupan 2004). Njihov namen je v usmerjanju in nagrajevanju razvoja 

posameznika skozi možnosti in kariero (Lipi nik 1998).  

2.5 Motivacijske teorije 

Motiviranju zaposlenih se posve a veliko pozornosti, vendar ne obstaja ena ali univerzalna 

motivacijska teorija. S posebnimi vidiki motiviranja oz. raziskovanjem posameznih 

motivacijskih dejavnikov na splošno ali po posameznih podro jih se je ukvarjalo precej 

avtorjev, zato je nastalo veliko teorij, ki prou ujejo vzroke za vedenje ljudi in procese, ki 

povzro ajo dolo eno vedenje. Vsaka izmed njih sicer ponuja neko rešitev, a nobena ni 

popolna. Skupno vsem teorijam motiviranja je izpostavljanje pomena vloge managementa, 

pogledi na posameznikovo naravo, vsebino dela in organizacijski kontekst. Teorije 

izpostavljajo tudi pomen dojemanja nagrade, relacije med delom in nagrado ter pravi nost 

nagrajevanja. Management naj bi se zavedal individualnih potreb zaposlenih, znal povezati 

želeni u inek z ustrezno dejavnostjo zaposlenih in motiviranju nameniti dovolj asa (Lipi nik 

1998). 

Namen motivacijskih teorij je razložiti odnos posameznika do dela in najti odgovor na 

vprašanje, zakaj posameznik dela in od katerih dejavnikov je odvisno njegovo delo. Teorije 

odkrivajo razli ne elemente, iz katerih se lahko oblikuje motivacijski model. Motivacijski 

model je zavestna konstrukcija, sestavljena iz razli nih elementov, ki spodbujajo ravnanje, da 
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bi lahko pri ljudeh izzvali reakcije, ki jih želimo. Je vzorec vedenja posameznika z vsemi 

ob utki, ustvi in drugimi lastnostmi, ki vplivajo na posameznikovo doživljanje dela. e je to 

doživljanje pozitivno, bo posameznik želel aktivnost ponavljati. Z motivacijskim modelom se 

pri zaposlenih želi oblikovati vzorec vedenja, ki bi ga lahko uporabili takrat, ko bi bilo to 

primerno. Vsak posameznik je edinstven, ima svoj motivacijski model, na katerega vplivajo 

njegove potrebe, vrednote, interesi, želje in pri akovanja. Dejavnost ali delo posameznika ni 

zgolj rezultat enega dejavnika, ampak kombinacije številnih, zelo zapletenih poznanih ali 

nepoznanih dejavnikov (prav tam). 

V strokovni literaturi se veliko avtorjev ukvarja z vprašanjem, kaj motivira posameznika pri 

delu in kateri dejavniki vplivajo na njegovo delo. Skušajo razložiti, kateri so tisti dejavniki, ki 

bistveno vplivajo na vedenje posameznika oz. kako motivirati zaposlene, da bi delali bolje in 

bolj kakovostno. Splošnega odgovora ni, še najbolj smiseln je ta, da posameznik dela zato, ker 

želi zadovoljiti svoje potrebe in potrebe svojih bližnjih. Avtorji so v svojih teorijah dajali 

poudarek razli nim dejavnikom in elementom mehanizma motiviranja, zaradi esar se njihove 

motivacijske teorije med seboj razlikujejo in hkrati dopolnjujejo. ''Pri tem je pomembno 

opozoriti na dejstvo, da vse novejše motivacijske teorije ugotavljajo velik pomen tistih 

motivacijskih dejavnikov, ki jih je mogo e razvijati prav skozi razli ne oblike organizacijske 

participacije zaposlenih (pripadnost, samopotrjevanje, kreativnost, osebni razvoj, 

identifikacija s smotri in cilji organizacije itd.).'' (Uhan 1999). 

2.5.1 Motivacijske teorije, usmerjene na potrebe 

V nadaljevanju so predstavljene motivacijske teorije, usmerjene na potrebe, v okviru katerih 

je ena najbolj poznanih teorij Maslowa teorija. Mednje spadata še Alderfererjeva in 

McClellandova teorija.  

2.5.1.1 Motivacijska teorija Maslowa (teorija loveške motivacije) 

Ena najbolj poznanih motivacijskih teorij, ki temelji na predpostavki, da ve ino ljudi motivira 

želja po zadovoljitvi specifi nih potreb, je motivacijska teorija Abrahama H. Maslowa.  

Teorijo potreb je Maslow razvil leta 1954. Njena bistvena zna ilnost je hiearhija razli nih 

potreb, ki jih je združil v pet temeljnih skupin, in sicer: fiziološke potrebe, potrebe po 

varnosti, socialne potrebe, potrebe po statusu in potrebe po samouresni evanju. Maslow je 

menil, da si potrebe posameznika sledijo v dolo enem zaporedju (Lipi nik 1998). Ko je 

potreba zadovoljena, ne motivira ve , ampak se pojavi naslednja potreba, ki deluje kot 

motivacijski dejavnik. Menil je, da je aktivnost (potreba) posameznika vedno usmerjena 

navzgor oz. da njegove potrebe nastajajo v dolo enem zaporedju. Najprej naj bi težil k temu, 

da zadovolji primarne biološke motive oz. fiziološke potrebe, kot jih imenuje z drugo besedo, 

saj te omogo ajo preživetje. Ko so te potrebe zadovoljene, se pojavijo višje potrebe, ki sledijo 
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dolo enemu zaporedju. Najprej je potrebno zadovoljiti potrebe po varnosti, nato pripadnosti, 

prijateljstvu, ljubezni (socialne potrebe). Sledi potreba po statusu, spoštovanju, 

samospoštovanju in kot zadnja potreba po samouresni evanju (Uhan 1989). 

Potrebe posameznika naj bi bile razporejene glede na hierarhijo, in sicer v odvisnosti od 

njihove relativne pomembnosti, katere je Maslow (1954) razvrstil v: 

potrebe nižjega reda (fiziološke potrebe: hrana, spanje, dihanje; potreba po varnosti: 

varnost zaposlitve, ustrezni delovni pogoji; socialne potrebe po pripadnosti in ljubezni, po 

stikih, komunikaciji), 

potrebe višjega reda (potreba po statusu: priznanje, samozaupanje, svoboda, neodvisnost, 

mo , pozornost, spoštovanje, upoštevanje, prevlada; potreba po samouresni evanju: 

potrebe po smislu in izpolnitvi lastnega življenja pri delu in z delom, po razvijanju lastne 

osebnosti, po razvoju individualnih sposobnosti in ustvarjalnem delu). 

Temelj Maslowe teorije je trditev, da so potrebe organizirane v hierarhijo. Zna ilno je, da 

višja potreba ne postane motivator toliko asa, dokler nižja potreba ni bolj ali manj 

zadovoljena. e primarne biološke potrebe niso zadovoljene, ponovno postanejo dominante, 

eprav posameznik želi zadovoljiti višje potrebe. Ta teorija se navezuje predvsem na splošno 

motivacijo, vendar jo lahko prenese tudi na delovno okolje. V tem primeru, ko se njegova 

teorija aplicira na podro je dela in motiviranje zaposlenih, so potrebe, ki naj bi bile 

zadovoljene glede na hierarhijo naslednje (Vila in Kova  1997): 

Fiziološke potrebe - temeljne potrebe posameznika. Dokler te potrebe niso zadovoljene, 

posameznik nima drugih potreb (Uhan 2000), vendar se takoj, ko so, sprožijo in 

postanejo motivacijski dejavnik potrebe po varnosti. Med fiziološke potrebe, ki zadoš ajo 

za preživetje, spadajo pla a, malica, odmor za kavo, lokacijske ugodnosti. 

Potrebe po varnosti vklju ujejo osebno, ustveno, fizi no in ekonomsko varnost. Mednje 

spadajo: zdravstveno zavarovanje, varnost zaposlitve, ustrezni delovni pogoji, osnovna 

loveška svoboda, na rti za napredovanje, sindikat. 

Socialne potrebe oz. potrebe po pripadnosti vklju ujejo sprejemljivost, prijateljstvo, 

dobre delovne odnose. Te potrebe temeljijo predvsem na medsebojnih odnosih. 

Potrebe po statusu oz. spoštovanju vklju ujejo zaupanje, odgovornost, dosežke, ugled, 

priznavanje od okolice oz. družbe. Notranji faktorji spoštovanja se kažejo v želji po 

dokazovanju sposobnosti, samostojnosti in po doseganju rezultata, medtem ko se zunanji 

faktorji kažejo v želji, da bi drugi priznali te vrline. Gre za željo po doseganju dolo enega 

statusa oz. da posameznik na osnovi dela in uspeha doseže dolo eno napredovanje, dobi 

nagrado in priznanje. 

Potrebe po samouresni evanju oz. samoizpolnitvi - gre za to, da se posameznik želi 

osebno razvijati in uresni evati svoje lastne zmožnosti. Te potrebe vklju ujejo 

zadovoljstvo, ki ga posameznik uti ob delu in željo po kreativnosti ter uresni evanju 

lastnih zmožnosti. 
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Maslow (1954) je v svojem delu omenjal še dve potrebi, ki v njegovo hierarhijo potreb nista 

vklju eni, in sicer: 

kognitivne potrebe, potrebe po znanju in razumevanju in  

estetske potrebe, ki pomenijo potrebo posameznika po lepem. 

Maslowova teorija je za magistrsko delo pomembna zato, ker daje teoreti no izhodiš e za 

raziskovanje nefinan ne delovne motivacije. Bistvena je predpostavka, da so potrebe tiste, ki 

posameznika motivirajo, in sicer tako, da za ne izvajati dejanja za njihovo zadovoljitev. 

Pomembna je tudi delitev potreb, saj je s tem prikazana kompleksnost delovne motivacije in 

koliko je potrebno za to, da je posameznik zadovoljen z delom.  

2.5.1.2 Adelferjeva teorija ali ERG teorija 

Clayton Adelfer je za razliko od Maslowa oblikoval tristopenjsko lestvico potreb, in sicer: 

obstoj, pripadnost in razvoj (ang. Existence, Relatedness, Growth, zato tudi ime ERG teorija). 

Potrebe je definiral na naslednji na in (Hodgetts 1991; Treven 2001): 

Potrebe po obstoju - nanašajo se na izpolnjevanje osnovnih, materialnih in eksisten nih 

zahtev. Sem so poleg osnovnih potreb za preživetje (kot so potreba po hrani, pija i, 

obleki) vklju ene še potrebe po telesni in duševni varnosti (pravica do dela, lastnine, 

razne vrste zaš ite). Maslow te potrebe obravnava kot fiziološke potrebe in potrebe po 

varnosti. 

Potrebe po pripadnosti - sem sodijo potrebe po varnosti, socialne potrebe in potrebe po 

spoštovanju samega sebe, podobno kot v Maslowi hierarhi ni lestvici druga in tretja 

stopnja ter del etrte. Povezane so z željo posameznika po vzdrževanju pomembnih 

medsebojnih odnosov oz. družbenih potrebah po stikih. 

Potrebe po osebnem razvoju - vklju ujejo potrebo po samouresni itvi, rasti in razvoju. 

Nanašajo se na izražanje posameznikove osebnosti v smislu uresni evanja njegovih 

sposobnosti, kot so kreativnost, razvoj, produktivno delo. Po Maslowu bi sem sodile 

potrebe po spoštovanju in samouresni evanju. 

ERG teorija ne predvideva tako stroge hierarhije zadovoljevanja potreb kot Maslowa. 

Alderfer je dopolnil Maslowo in Herzbergovo motivacijsko teorijo z dopolnitvijo modela 

potreb in v svoji teoriji celo ugotavlja, da lahko posameznika isto asno motivira ve  vrst 

potreb na razli nih ravneh in da si po njegovem lahko prizadeva za osebnostni razvoj tudi, e 

nima zadovoljenih potreb po obstoju ali potreb po povezovanju z drugimi ljudmi. Oblikoval je 

model potreb, ki je bolj usklajen s sodobnimi empiri nimi raziskavami. Zavedal se je, da je 

potrebno potrebe ljudi razvrstiti v skupine in da obstaja bistvena razlika med potrebami na 

nižjih in višjih ravneh. V svoji teoriji upošteva vpliv kulture, okolja, izobrazbe in družinskih 

vezi ter individualne razlike med posamezniki (Treven 2001). 

Furnham (2005) navaja, da je Alderferjeva teorija hierarhi na, da celotna motivacija 

posameznika izvira iz treh skupin potreb - po obstoju, pripadnosti in osebnem razvoju in da 
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imajo nižje potrebe prednost pred višjimi. Ugotavlja, da se ta teorija od Maslowa razlikuje, pri 

emer kot najpomembnejšo razliko predpostavlja, da je možno zadovoljiti ve  potreb hkrati. 

Hierarhija potreb v ERG teoriji torej ni tako stroga kot v Maslowi teoriji. Možno je, da se 

ljudje med seboj razlikujejo in najprej zadovoljujejo potrebe višje in šele nato nižje stopnje.  

Adelfer v svoji teoriji uvaja pojem regresije - posameznik se takrat, ko se soo i z neuspehom 

pri zadovoljevanju potreb višje stopnje, osredoto i na zadovoljevanje potreb nižje stopnje, s 

tem se pomika po hierarhi ni lestvici gor in dol, odvisno od uspešnosti zadovoljevanja svojih 

potreb (Steers in Porter 1987).  

Ker ERG teorija predpostavlja možnost, da se zadovolji ve  potreb hkrati in da se lahko 

najprej zadovoljujejo potrebe višje in šele nato nižje stopnje, je pomembna tudi njena 

implikacija za nefinan no motiviranje. V organizaciji motiviranje ne poteka po lestvici, 

zaposleni na delovnih mestih pogosto želijo zadovoljiti ve  potreb, in ni nujno, da si želijo 

naprej zadovoljiti potrebe nižje stopnje in šele nato višje stopnje. Ravno zato je potrebno 

zaposlenim nuditi širok izbor vzpodbud in skušati zadovoljiti njihove potrebe, pri emer je 

lahko nefinan na motivacija celo pomembnejša od finan ne. Pri delovni motivaciji se je 

potrebno zavedati, da si nekateri posamezniki želijo najprej zagotoviti svoje potrebe po rasti 

na delovnem mestu (kariera, izobraževanje) in šele nato potrebe obstoja (pla a in druga 

denarna motivacija) (Rovšnik 2008). 

2.5.1.3 McClellandova teorija motivacije (teorija pridobljenih potreb) 

Teorija Davida McClellanda temelji na prepri anju, da so nekatere potrebe pridobljene ali 

priu ene s pomo jo kulturnih dejavnikov, med katere spada tudi vpliv televizije, družine in 

družbe. Ko je potreba dovolj mo na, posameznik za ne z aktivnostjo in vedenjem za 

zadovoljitev potrebe. Osrednja misel teorije pridobljenih potreb je, da si posameznik pridobi 

dolo ene potrebe skozi življenjske izkušnje. To pomeni, da s temi potrebami ni rojen, ampak 

se jih ''nau i''. McClelland navaja tri klju ne pridobljene potrebe (DuBrin 2002): 

Potreba po dosežkih - želja, kako opraviti in obvladati zahtevno nalogo. Posamezniki, ki 

imajo mo no potrebo po dosežkih, razmišljajo, kako bi delo opravili še boljše, bili boljši 

od drugih, kako bi napredovali oz. si zagotovili visok standard uspešnosti. Finan ne 

nagrade so jim le povratna informacija o njihovi uspešnosti in dosežkih. Želijo si 

odgovornosti, zastavljajo si sicer težke, a realne cilje in so pripravljeni tvegati. 

Potreba po mo i - želja po ugledu in simbolih mo i, nadzoru nad drugimi z namenom 

vpliva na njihovo vedenje, hkrati pa tudi biti odgovoren za druge in imeti avtoriteto nad 

njimi. Je primarni motivator managerjev. 

Potreba po afiliaciji oz. sodelovanju - posameznik želi zasnovati in vzdrževati dobre 

medosebne odnose in prijateljstva, se izogibati konfliktnim situacijam oz. jih razreševati. 

McClelland meni, da naj bi uspešni managerji imeli nizko potrebo po sodelovanju, 
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vendar e je ta potreba zelo šibka, morda ne kažejo v zadostni meri zanimanja za potrebe 

drugih. 

McClelland trdi, da zgodnje življenjske izkušnje dolo ijo, ali bo posameznik pridobil potrebo 

po doseganju mo i in sodelovanju ali ne (Daft in Marcic 2001). Vsi imajo dolo eno mešanico 

motivacijskih potreb, pri nekaterih je lahko ena izmed njih bolj izražena kot pri drugih, kar 

vpliva na njihovo vedenje. Rezultat tega je, da se vsak posameznik na isto vrsto vzpodbud 

odziva druga e (McClelland in Steele 1973). 

Vsaka potreba se pri motivaciji na delovnem mestu izraža v odvisnosti od zna ilnosti 

posameznika. Chapman (2006) poudarja, da bodo nekateri bolj motivirani pri tistih opravilih, 

ki bodo zadovoljevala posamezno potrebo. Posamezniki z izraženo: 

Potrebo po dosežkih - opravljali bodo tista dela, ki jim predstavljajo izziv in s katerimi 

bodo nekaj dosegli, uspeli. Pri delu želijo uporabljati svoje sposobnosti, rezultat 

njihovega dela naj bi bil viden napredek (npr. osebni ali v stroki). O svojih uspehih želijo 

dobiti povratne informacije, saj jih te spodbujajo k nadaljevanju dela. Obi ajno so ti 

ljudje zelo dobri podjetniki ali raziskovalci. 

Potrebo po sodelovanju oz. afiliaciji v delovnem okolju - navežejo prijateljske odnose in 

jim je to zelo pomembno. Želijo delati v okolju, kjer so delovni odnosi dobri, hkrati pa 

tudi sami skrbijo, da je med njimi prijateljska klima. Ustreza jim navezovanje novih 

delovnih odnosov, hkrati pa se dobro znajdejo v skupinskem delu. 

Potrebo po mo i - nagnjeni so k prevladi, avtoriteti in premo i. Želijo vladati, voditi, 

imeti vpliv na druge. Takšni posamezniki se v delovnem okolju odli no znajdejo na 

vodstvenih položajih in jim je kontrola nad drugimi pisana na kožo.  

2.5.2 Motivacijske teorije, usmerjene na cilje 

V tem poglavju smo opisali motivacijske teorije, usmerjene na cilje, kamor spadajo 

Herzbergova dvofaktorska teorija, teorija cilja, teorija enakosti, teorija pri akovanja in 

Leavittova teorija.  

2.5.2.1 Herzbergova teorija motivacije (teorija dveh faktorjev) 

Teorija o delovni motivaciji, ki jo je razvil Frederick Herzberg, temelji na ugotovitvi, da 

dolo ene delovne okoliš ine, e so odsotne, povzro ajo nezadovoljstvo, eprav tudi njihova 

prisotnost ne povzro a zadovoljstva (Uhan 2000).  

Vsak posameznik ima dve med seboj neodvisni vrsti potreb, ki vplivata na njegovo obnašanje 

in aktivnost, pri emer ena vrsta potreb izhaja iz delovnega okolja, druga pa neposredno iz 

dela. Najve je zadovoljstvo povzro ijo notranji dejavniki ali motivatorji oz. intrinzi ni 

faktorji, to so tisti, ki se nanašajo na vsebino dela in mu dajejo vrednost (samostojnost, 

delovni dosežki, odgovornost pri delu, priznanje za opravljeno delo, zanimivo delo, 
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napredovanje in osebnostna rast, strokovno usposabljanje, uspeh pri delu) (Herzberg 1968). 

Motivatorji za razliko od higienikov vplivajo na zadovoljstvo v delovnem okolju in na ve jo 

pripravljenost zaposlenih, da se potrudijo pri svojem delu. Posameznika motivirajo, da pove a 

vloženi napor in storilnost (Armstrong 1996). 

Najve je nezadovoljstvo povzro a odsotnost zunanjih dejavnikov, torej tistih, ki se nanašajo 

na delovne okoliš ine, med katerimi so politika organizacije in upravljanje, vodenje, nadzor, 

odnos z nadrejenim, delovne razmere, pla a, odnosi s sodelavci, varnost zaposlitve. Ti 

dejavniki, ki jih je Herzberg poimenoval tudi vzdrževalni dejavniki dela oz. ekstrinzi ni 

faktorji ali higieniki, so zunanji dejavniki. Njihova prisotnost je sicer zaželena, vendar nima 

motivacijskega u inka, ampak le prepre uje padec oz. vzdržuje obstoje o stopnjo storilnosti. 

Vendar pa njihova odsotnost povzro a nezadovoljstvo (Herzberg 1968). 

Zaposlenim ne zadoš a, da imajo zagotovljeno dobro pla ilo, ustrezne delovne razmere in 

tehnologijo, prijetno delovno okolje, zaposlitev in ustrezen na in vodenja. Da se jih motivira, 

jim je potrebno priznati tudi njihove uspehe, jim prepustiti odgovornost, omogo iti osebni in 

strokovni razvoj ter pomagati, da spoznajo smisel in rezultate svojega dela (Brajša 1996).  

Motivacijske faktorje je Herzberg (1968) razdelil v dve skupini: 

Higieniki - tisti dejavniki okolja, ki povzro ajo nezadovoljstvo, e so odsotni, eprav tudi 

njihova prisotnost ne povzro a zadovoljstva. Nanašajo se na delovne razmere oz. 

okoliš ine, ne na vsebino dela. e so prisotni, se nezadovoljstvo zaposlenih zmanjšuje, 

vendar ni nujno, da povzro a njihovo zadovoljstvo. Pomembni so takrat, ko potrebe, ki 

jih pokrivajo, niso ve  zadovoljene. Higieniki ne spodbujajo ljudi k aktivnosti, ampak 

odstranjujejo neprijetnosti in ustvarjajo pogoje za uspešno delovanje motivatorjev. Sem 

spadajo pla a in druge materialne ugodnosti, vodja in vodstveni odnosi, obveš enost o 

dogodkih v organizaciji, delovne razmere in pogoji dela, odnosi s sodelavci, ugled dela, 

stalnost in varnost zaposlitve, varnost dela, lahko in ne prezahtevno delo. 

Motivatorji - izvirajo neposredno iz dela in zato delujejo kot pravi motivacijski dejavniki, 

torej tisti, ki povzro ajo zadovoljstvo in se nanašajo na vsebino dela. Njihova prisotnost 

vpliva na motiviranost za delo, eprav ne povzro ajo nezadovoljstva, e niso prisotni. 

Sem spadajo možnost napredovanja, možnost strokovnega razvoja, soodlo anje pri delu, 

ustvarjalnost dela, svoboda in samostojnost pri delu ter zanimivo delo. 

Herzberg za pove anje zadovoljstva pri delu predlaga naslednje zna ilnosti organizacije dela 

(Vila in Kova  1997): 

kombiniranje nalog, da bodo te imbolj raznovrstne,  

ustvarjanje delovne enote, ki jo sestavlja celota nalog, v katerih zaposleni ob utijo, da 

ustvarjajo nekaj skupnega,  

vertikalna razširitev dela, pri emer bodo zaposleni samostojno odlo ali o svojem delu. 
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Herzbergova teorija teži k temu, da bi s spodbujanjem zaposlenih za doseganje višjih delovnih 

rezultatov in ve je delovne u inkovitosti delo postalo bolj zanimivo. To je možno predvsem 

pri strokovnih delih, in ko imajo zaposleni zadovoljene osnovne potrebe (Uhan 2000). 

Herzbergovo teorijo imenujejo tudi teorija obogatitve dela, saj je bilo njegovo raziskovanje 

usmerjeno v to, kaj zaposleni pri akujejo od svojega dela in kateri motivacijski dejavniki jim 

najbolj vzbudijo zanimanje (Vila in Kova  1997). Predpostavil je, da imajo zaposleni dve 

vrsti potreb, ki sta med seboj neodvisni in na obnašanje ter aktivnosti posameznika vplivata v 

razli nih smereh. Prve so potrebe, ki izvirajo iz delovnega okolja, druge pa potrebe, ki 

izvirajo neposredno iz dela (Uhan 2000). 

Najnovejša predstavitev Herzbergove teorije torej poudarja možnost za obogatitev dela in 

delovnih mest ter teorijo v ve  pogledih razširja z razvojem tipologije zaposlenih. Miner 

(1980) opisuje naslednje tipe zaposlenih: 

Higiensko in motivacijsko izpolnjena oseba - taka oseba je zelo zadovoljna, uspešna pri 

opravljanju svojih nalog na delovnem mestu, je napredovala in zadovoljila potrebo po 

osebnem razvoju. Po uti se varno, je zadovoljna z delovnimi razmerami, sodelavci in 

nadrejenimi. 

Oseba, ki je na higienskem podro ju manj izpolnjena - eprav je njena motivacija zelo 

velika, je taka oseba hkrati sre na in nesre na. Npr. neuveljavljeni in neznani umetnik, ki 

v svojem delu uživa, vendar ni zadovoljen z zaslužkom. 

Oseba, ki je slabo motivirana - taka oseba ni niti nesre na niti sre na. Zadovoljna je z 

zaslužkom, delovnimi razmerami, sodelavci, vendar ni nujno, da bo delala ve  in boljše, 

saj je slabo motivirana in nima poudarjenih notranjih potreb, povezanih s samim delom. 

Oseba, ki na obeh podro jih ni izpolnjena - je nezadovoljna in nesre na. 

Rozman (1993) navaja, da sta si teoriji Maslowa in Herzberga podobni, le izhodiš e 

pou evanja je druga no. e se ju poveže med seboj, se lahko predstavi celovit pristop 

razumevanja mehanizma motiviranja. Maslow je izhajal iz potreb, Herzeg iz ciljev. Ko se 

potrebe poveže s cilji oz. sredstvi za zadovoljevanje potreb, je to usmerjeno v delovanje, saj 

posameznik zaradi nezadovoljene potrebe, ki se mu je porodila v njegovi notranjosti, za ne 

delovati v smer zadovoljitve in uporabi sredstva za dosego cilja, ki je zadovoljitev te potrebe. 

Nižji cilji sprožajo nezadovoljstvo, e niso doseženi, oz. zadovoljstvo, e so. Povezani so s 

prvimi tremi skupinami potreb na Maslowi piramidi, in ker spadajo med higienike, ne 

motivirajo, naj bi bili pa v dolo eni meri doseženi, sicer posameznik ne deluje. Višji cilji so 

povezani s etrto in peto ravnijo potreb po Maslowu, in e so doseženi, sprožajo zadovoljstvo, 

hkrati pa ne nezadovoljstva, e niso. So motivatorji in spodbujajo posameznika k boljšemu 

delovanju. 

Motiviranje je odvisno od ljudi, ki se med seboj razlikujejo glede na spol, starost, 

kvalificiranost in tako naprej. Motivi se lahko s asoma tudi menjajo, zato je naloga 
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managementa, da ugotovi, kaj zaposlene v njihovi organizaciji motivira in temu primerno 

prilagodi motiviranje. Z ustreznim motiviranjem, izbiro nagrade oz. sredstva za zadovoljitev 

potreb, ki ustreza ravni posameznikovih potreb, je lahko organizacija uspešna in njeni 

zaposleni zadovoljni (prav tam).  

2.5.2.2 Teorija ciljev  

Ameriški psiholog Edwin A. Locke je v poznih 60-ih letih prou eval mo  postavljanja ciljev. 

Ugotovitev, da so zaposleni motivirani s cilji in povratnimi informacijami, je prvi  predstavil 

leta 1968 v svojem lanku "Toward a Theory of Task Motivation and Incentives". Kasneje je 

v teorijo vklju il še težavnost in specifi nost nalog kot enega od pokazateljev uspešnosti. Z 

drugimi besedami, e so bili cilji prelahki, enostavno dosegljivi, niso imeli takega 

motivacijskega u inka. Leta 1990 je skupaj z Gary-jem P. Latham-om svoje ugotovitve 

objavil v knjigi "A Theory of Goal Setting and Task Performance", v kateri sta predstavila, da 

so cilji motivacijski, v kolikor imajo naslednje lastnosti: jasnost, izziv, predanost, povratne 

informacije in kompleksnost. Cilji naj bi 1. bili jasni in merljivi, 2. za dosežek u inka 

zaposlenim predstavljali izziv, 3. zaposlenim dajali ob utek, da se zaradi svojega zavzemanja 

za pomembne cilje po utijo kot del delovnega procesa, 4. imeli sistem povratnih informacij, 

priznanj in poro il o napredku ter 5. bili kompleksni, vendar ne preve , zaposleni pa naj bi 

imeli na razpolago zadosti asa in sredstev (Locke in Latham 2002).  

Teorija cilja, katere avtorja sta Edwin A. Locke in Gary P. Latham, predpostavlja, da 

posamezniki, ki imajo težje, a vseeno dosegljive cilje, delujejo bolje kot tisti, ki imajo lažje 

cilje. Cilji so lahko usmerjeni ali natan no dolo eni. Usmerjeni cilji naj bi bili bolj 

motivacijski, saj posameznik dela v smeri, ne da bi natan no vedel, kako cilje dose i, za 

razliko od natan no dolo enih ciljev, ko posameznik skrbno na rtuje in opredeli najboljše poti 

za dosego ciljev z minimalnimi odstopanji. Cilji posameznika motivirajo k uresni evanju, pri 

emer naj bi bili jasno dolo eni, zavezujo i, kompleksni, posamezniku naj bi predstavljali 

izziv in mu omogo ali dobiti povratno informacijo: 

Jasni cilji omogo ajo identificirati posameznikovo vedenje, ki naj bi bilo nagrajeno. So 

nedvoumni, merljivi in asovno dolo eni. Posameznikom jasno dolo eni cilji omogo ajo, 

da svoj potencial v celoti izkoristijo. 

Cilji, ki posamezniku predstavljajo izziv, pove ajo njegov ob utek zadovoljstva, ko so 

doseženi, in hkrati usmerjajo delovanje, da si še bolj prizadeva za dosego teh ciljev. 

Posamezniki naj bi razumeli in sprejeli cilje organizacije. Za uspešnost in u inkovitost 

organizacije naj bi management zaposlene spodbujal k razvijanju svojih ciljev, ki naj bi 

bili skladni z vizijo organizacije. 

Za izpolnitev kompleksnih ciljev naj bi imeli zaposleni na razpolago dovolj asa, v 

katerem si bodo prizadevali za dosego tega cilja, izboljševali u inkovitost, pridobivali 

prakso in se nau ili vsega, kar je potrebno za uspeh. 
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Povratne informacije lahko prihajajo od posameznika samega ali od drugih ljudi, 

pomembne pa so zato, da vsak posameznik lahko oceni svoj napredek v smeri doseganja 

cilja (prav tam). 

Latham in Locke sta ugotovila, da so zaposleni dodatno spodbujeni takrat, ko so seznanjeni s 

ciljem, ki je težko dosegljiv, a kljub temu ta možnost obstaja (Hodgetts 1991). Zaposleni, ki 

imajo pri svojem delu težko dosegljiv, a vendarle realen cilj in ga poznajo, so bolj motivirani 

od tistih, ki tega cilja nimajo oz. ga ne poznajo (Furnham 2005). Cilj ne sme biti zahteven in 

težko dosegljiv, e se želi, da bi bil posameznik motiviran, eprav raziskave kažejo, da se 

storilnost pove a, ko so cilji zahtevni. Bistveno je, da niso prezahtevni, saj se motivacija 

zmanjša, e zaposleni cilja ne dosežejo ali e traja predolgo, da ga. e so cilji konkretni, 

zaposleni natan no vedo, kaj se od njih pri akuje in zato bo storilnost ve ja. Pomembno je 

povratno informiranje o doseganju ciljev, saj se tako vidi, kakšna je uspešnost (Mesec 1992). 

Osnovna ugotovitev teorije ciljev je, da imajo posamezniki, ki so soo eni z zahtevnimi cilji, 

ve jo storilnost od tistih, ki niso ali ko cilji niso natan no dolo eni. Vendar naj bi posameznik 

imel tudi ustrezne sposobnosti, sprejel zastavljene cilje in dobil povratne informacije, ki se 

nanašajo na njegovo delo. Teorija predpostavlja, da je vedenje posameznika regulirano preko 

vrednot in ciljev. Cilj je nekaj, kar želi posameznik dose i, vrednote pa v njem vzbudijo željo. 

Locke in Latham sta s pomo jo svojih študij o ciljih s stališ a teorije ciljev prišla do 

naslednjih spoznanj (Davis in Newstrom 1989): 

natan no dolo eni cilji omogo ijo ve jo storilnost posameznika kot splošni cilji, 

ve ja, kot je zahtevnost, ve ja je lahko storilnost, vendar cilji ne smejo biti prezahtevni, 

saj bi lahko prišlo do nasprotnega u inka - zaradi frustracije bi se ob neuspehu storilnost 

lahko zmanjšala, 

pomembno je, da zaposleni sodelujejo pri zastavljanju ciljev organizacije, saj jih na ta 

na in lažje sprejmejo, to pa vpliva na pove anje njihove storilnosti, 

e zaposleni vedo, da se bo njihovo delo ocenjevalo glede na njihovo mero doseganja 

zastavljenih ciljev, se vpliv ciljev še pove a. Cilji postanejo še bolj u inkoviti, e se jih 

uporablja za vrednotenje storilnosti zaposlenih, 

zaposleni naj bi bili obveš eni o uspešnosti pri doseganju ciljev in ustrezno nagrajeni. 

Cilji naj bi bili povezani s povratnimi informacijami, priznanji, nagradami, 

najboljše rezultate se doseže s kombinacijo skupinskih in individualnih ciljev. Skupinsko 

delo v skupini s skupnim ciljem namre  še pove a produktivnost. 

Teorijo ciljev je možno uporabiti kot vodilo pri ugotavljanju zadovoljstva pri delu, saj naj bi 

bili posamezniki v primeru, e cilji ne bi bili doseženi, nezadovoljni. Zadovoljstvo pri delu pa 

je pomemben dejavnik za produktivnost zaposlenih in njihovo predanost organizaciji. 
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2.5.2.3 Teorija enakosti 

Teorija enakosti, avtorja John-a Stacey-a Adams-a, predpostavlja, da posameznik oceni 

razmerje med svojimi vložki ter prejemki in to primerja z razmerjem vložkov ter prejemkov 

osebe, ki je v podobnem položaju. e sta razmerji enaki, bo util zadovoljstvo, e bo njegovo 

razmerje višje ali nižje, bo to doživljal kot neenakost (Vecchio 1988).  

Bistvo teorije enakosti je stalna primerjava med vloženim naporom in nagradami, ki jih dobi 

posameznik, v primerjavi z drugimi na podobnih delovnih mestih. Vsak posameznik želi 

vedeti, ali je tisto, kar je vložil, v primerjavi s podobnim vložkom drugih, ustrezno nagrajeno. 

Pri tem lahko posameznik v svoji primerjavi z drugimi ugotovi, da (Furnham 2005): 

za vložen napor dobi ustrezno nagrado, zaradi esar je zadovoljen in delo nadaljuje z 

enako stopnjo napora,  

je njegova nagrada premajhna oz. njegovi vložki višji od nagrad, ki jih prejme. Po util se 

bo demotiviranega, skušal bo vzpostaviti enakost ali z zmanjšanjem svojega vložka v 

delo, to pomeni znižano produktivnost ali slabšo kvaliteto dela, ali z zahtevanjem 

nagrade, kot je višja pla a. Obstaja tudi možnost, da reagira na bolj nenavaden na in, kot 

je zapustitev delovnega mesta ali nagovarjanje, da bi drugi svoje delo opravljali slabše, 

je njegova nagrada previsoka in bo ravnotežje skušal dose i ali s pove anjem vložka v 

svoje delo ali pa z zahtevanjem nižje nagrade, kar je manj verjetno. 

Teorija enakosti zajema tri dejavnike: vložke, prejemke in osebe za primerjavo. Vložki so vse, 

kar oseba prispeva k opravljanju svojega dela: starost, izkušnje, spretnost, izobrazba, socialni 

status idr. Prejemki so stvari, za katere je oseba prepri ana, da naj bi jih prejela kot rezultat 

svojega dela. So lahko pozitivni (pla a, priznanje, ugled, idr.) ali negativni (neustrezni delovni 

pogoji, monotonost in pritisk vodstva). Osebe, s katerimi se primerja, so lahko iz njegove ali 

druge organizacije. 

Motivacija in zadovoljstvo zaposlenega sta skladno s teorijo enakosti odvisna od njegovega 

prepri anja, da organizacija enakopravno obravnava vse zaposlene (DuBrin 2002). Po Daftu 

(1991) je osnova teorije enakosti mnenje posameznika o tem, ali je s strani organizacije 

obravnavan pošteno glede na druge zaposlene. Zaposleni od organizacije pri akujejo, da bodo 

dobili približno toliko, kolikor ji dajo s svojim vloženim naporom. e je ravnotežje med 

dajanjem in prejemanjem porušeno, želijo zaposleni ravnotežje znova vzpostaviti (Lipi nik 

1998). Svoje vložke in prejemke v delovnem procesu primerjajo z vložki in prejemki drugih v 

svoji ali drugi organizaciji. e posameznik opazi, da je njegovo razmerje enako razmerju 

tistim, s katerimi se primerja, ga prevzame ob utek zadovoljstva, ker se mu zdi takšno stanje 

pravi no. e razmerje ni enako, to ob uti kot nepravi no in meni, da je za svoje delo preve  

ali premalo nagrajen (Treven 2001). Daft (1991) pojasnjuje, da ve ja kot je razlika med 

razmerji, mo nejši ob utek neenakosti bo imel posameznik in ve jo potrebo po odpravi 

neenakosti bo util. 
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Kadar posameznik ob uti nepravi nost, jo v skladu s teorijo enakosti skuša zmanjšati in 

vzpostaviti ravnovesje na enega od naslednjih na inov (Lipi nik 1998; Treven 1998): 

izbira druge osebe za primerjavo, 

zmanjševanje (ko ob utijo, da so manj nagrajeni kot drugi in želijo s tem nadomestiti 

manjšo nagrajenost) ali pove evanje svojih vložkov (ko ob utijo, da so bolje nagrajeni 

kot drugi in s tem opravi ujejo ve je nagrade), intenzitete dela, 

oviranje delovnega procesa, 

zahtevanje bolj pravi nega pla ila, pri emer je posamezniku pla ilo pravi no takrat, ko 

višina pla ila glede na vložen napor ustreza njegovemu zaznavanju višine pla e,  

pred asna prekinitev dela in pove anje odsotnosti z dela, 

poskušanje prepri ati kolege, naj si pri delu manj prizadevajo. 

e posameznik meni, da je v primerjavi z drugimi nepravi no slabše nagrajen, se trudi manj, 

oz. e je nagrajen bolje, si bolj prizadeva, saj želi s tem opravi iti svojo ve jo nagrado. 

Naloga organizacije je oblikovanje takšnega sistema nagrajevanja, da bodo zaposleni v 

primerjavi z drugimi prepri ani, da so nagrajeni pošteno in pravi no (Brejc 2004). Za 

organizacijo je pomembno, da ima urejene vzvode, ki neenakosti rešijo, v nasprotnem primeru 

se lahko soo i z nizko stopnjo produktivnosti in slabo organizacijsko klimo (Furnham 2005). 

2.5.2.4 Teorija pri akovanja - Vroomova teorija 

Victor H. Vroom je prou eval motivacijo pri sprejemanju odlo itev in tako razvil teorijo 

pri akovanja, ki predvideva, da je vedenje posameznika rezultat njegove zavestne izbire med 

alternativami, katerih namen je pove ati zadovoljstvo in kar najbolj zmanjšati razo aranje. 

Vroom je ugotovil, da je uspešnost posameznika odvisna od njegovih lastnosti, kot so 

osebnost, spretnost, znanje, izkušenost in sposobnost. Teorija pri akovanja predpostavlja, da 

imajo posamezniki razli ne cilje in so motivirani, e verjamejo, da (Vroom in MacCrimmon 

1968): 

obstaja pozitivna korelacija med prizadevanji in u inkom, 

se bo delo odrazilo v želeni nagradi, 

bo nagrada zadovoljila pomembno potrebo, 

je želja po zadovoljitvi potrebe dovolj mo na in bo zato napor imel smisel. 

Posameznik se je sposoben odlo ati o tem, kaj ho e, in spremeniti vedenje za dosego svojih 

ciljev, pri emer je motivacija za izbiro na ina delovanja dolo ena z željo po kon nem 

rezultatu (Lipi nik 1998).  

Glavni elementi teorije pri akovanja, ki dolo ajo motivacijo posameznika, so pri akovanje, 

instrumentalnost in valenca (George in Jones 1999): 

Pri akovanje pomeni, da je posameznik prepri an, da ga bo dolo en na in vedenja in 

delovanja privedel do želenega cilja oz. rezultata (Lipi nik 1996). To pomeni, da 
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posameznik pozna svoje zmožnosti in vrste dela ter se zaveda, da je dolo eno delo 

sposoben pripeljati do kon nega rezultata. e bo ocenil, da mu njegovo znanje, izkušnje 

in sposobnosti dopuš ajo opraviti neko delo vsaj tako dobro ali hitro, kot se od njega 

pri akuje, torej da je res zmožen in sposoben opraviti delo, bo motiviran in bo v to vložil 

maksimalen trud, saj je njegovo pri akovanje visoko (McCormick in Ilgen 1985). 

Instrumentalnost Vroom definira kot povezavo med dvema ciljema in nastopi takrat, ko je 

posameznik prepri an, da naj bi nek cilj dosegel zato, da bi nato dosegel drugega, zanj 

bolj pomembnega (Lipi nik 1996). Instrumentalnost ponazarja ''zaznavanje povezanosti 

med enim in drugim doseženim ciljem'' (Lipi nik 1998) ter posameznikovo zaznavanje 

nagrade, ki jo dobi za dolo eno delovanje oz. povezavo med vloženim trudom in 

pri akovano nagrado. e si posameznik za ve  vloženega truda želi višjo nagrado in je ne 

dobi, bo manj motiviran za to, da bi v to vložil ve  truda in nasprotno (McCormick in 

Ilgen 1985).  

Valenca je stopnja privla nosti dobljene nagrade oz. zadovoljitve potrebe. Gre za 

privla nost kon nega rezultata v primerjavi z vloženim trudom, in e bo posameznik z 

nagrado zadovoljen, bo motivacija višja (McCormick in Ilgen 1985). Rezultat, ki ga 

posameznik želi s svojim obnašanjem dose i, je od posameznika do posameznika zelo 

razli en. Valenca je lahko pozitivna, negativna ali ima nulto vrednost (Lipi nik 1996). 

Pozitivna valenca pomeni, da je posameznik s kon nim rezultatom zadovoljen (pla a, 

nagrada, pohvala idr.), negativni valenci bi se posameznik raje izognil (utrujenost, stres, 

odpuš anje idr.), o nulti valenci govorimo takrat, ko rezultati posamezniku ne 

predstavljajo ne zadovoljstva ne nezadovoljstva oz. je do cilja nezainteresiran (Vroom in 

MacCrimmon 1968). 

2.5.2.5 Leavittova teorija motivacije 

Leavitt je v svoji motivacijski teoriji skušal razložiti delovanje motivov. Teorija temelji na 

potrebi, napetosti, cilju, aktivnosti in olajšanju. Potreba kot sprožilec celotnega procesa zaradi 

pomanjkanja esa sproži napetost, ki jo posameznik sprosti z dejavnostjo, usmerjeno k 

zadovoljitvi te potrebe. Vsaka potreba je usmerjena proti cilju. Cilj je objekt, proces, pojav, ki 

zadovolji potrebo, jo zmanjša in povzro i olajšanje. Ko je potreba izpolnjena, nastopi 

satisfakcija ali olajšanje, ki posameznika vrne v prvotno stanje, dokler ponovno ne nastane 

nova potreba (Lipi nik 1994). e dosežen cilj ne zmanjša napetosti, posameznik ni zadovoljil 

svoje potrebe in ne uti olajšanja. Brez tega pa ne ve, ali je bila njegova potreba zadovoljena 

ali ne (Vodopivec 2003).  

Faze motivacijskega ciklusa so: dražljaj, ki pomeni spremembo v okolju ali posamezniku in 

povzro a potrebo. Potreba je sprožilec celotnega procesa, predstavlja spremenljivo stanje v 

organizmu in zahteva aktivnost. Ker gre za pomanjkanje ne esa, se ta faza imenuje stanje 

pomanjkanja. Stanje, ki sledi potrebi in jo ves as spremlja, je napetost. Gre za zavestno, 

subjektivno oblikovanje potrebe, na in, kako posameznik potrebo doživlja. Potrebo doživlja 
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ustveno - kot nemir, neprijetnost, in eprav lahko vsebuje tudi primesi prijetnega ob utka, 

posameznik lahko deluje, kot da je živ en. Vsaka potreba vodi in usmerja do želenega cilja. 

Cilj je objekt, proces, pojav, ki zadovolji potrebo, jo reducira in povzro i olajšanje. Ko je cilj 

dosežen, se napetost v organizmu zmanjša in posameznik ob uti olajšanje. e olajšanja ne 

uti, potem doseženega cilja ne doživlja kot zadovoljitve potreb. Aktivnost je skupek potrebe, 

nemira in je lahko motori ne, senzori ne ali intelektualne narave. Zadnja faza v Leavittovem 

motivacijskem modelu je olajšanje, to je subjektivno stanje v organizmu, ki je posledica 

objektivnega stanja in ga je povzro ilo doseganje cilja. V tej fazi posameznik natan no ve, da 

je cilj dosegel (Lipi nik 1994). 

Leavittova motivacijska shema pomaga razumeti celotni proces in faze motivacijskega 

ciklusa. Management lahko sklepa, katerim aktivnostim naj bi posvetil posebno pozornost. e 

želi aktivnost, naj bi posamezniku omogo il doseganje cilja, na osnovi katerega bi ta kasneje 

doživel olajšanje ali zadovoljstvo. Brez tega olajšanja posameznik namre  ne bo vedel, ali je 

njegov motiv zadovoljen ali ne. S pomo jo zastavljanja ciljev je mogo e sprožiti želeno 

reakcijo (prav tam). 

2.5.3 Motivacijske teorije, usmerjene na delovanje 

V nadaljevanju opisujemo teorijo, usmerjeno na delovanje, in sicer Skinnerjo teorijo 

okrepitve. 

2.5.3.1 Skinnerjeva teorija okrepitve ali teorija u enja 

Burrhus Frederic Skinner je razvil teorijo u enja s pomo jo posledic (George in Jones 1999), 

katere ideja je, kako z nagrado ali kaznijo spreminjati posameznikovo vedenje (Lipi nik 

1998). Teorija u enja, imenuje se tudi teorija okrepitve, obravnava odnos med obnašanjem in 

njegovimi posledicami. Želja managerja je, da se ustrezno obnašanje na delovnem mestu 

ohrani ali ponavlja, neustrezno pa izgine (Daft in Marcic 2004). Pomemben prispevek teorije 

okrepitve sta ugotovitvi, da je (Davis in Newstrom 1989): 

vedenje posameznika lažje usmerjati s pomo jo pozitivnih okrepitev - nagrajevanjem 

želenega vedenja ali kaznovanjem neželenega vedenja. Pohvala naj bi imela ve jo mo  

kot kritika, 

okrepitev kot tehnika motiviranja in s tem nagrajevanje je lahko u inkovito le, e so 

posledice in nagrade neposredno povezane z želenim vedenjem. S stališ a teorije 

okrepitve nagrajevanje, neodvisno od vedenja zaposlenega, ni u inkovito.  

Nagrada in kazen sta pomembna motivacijska dejavnika, njuna uporaba pomeni poskus 

kontroliranja, vodenja in oblikovanja vedenja posameznika (George in Jones 1996). 

Managerji pri vplivanju na posameznikovo obnašanje uporabljajo razli na orodja. Glede na 

teorijo okrepitve lahko na ohranitev obnašanja vplivajo s pozitivno okrepitvijo (prijeten odziv, 
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na katerega posameznik naleti, e je obnašanje ustrezno) ali u enjem z izogibanjem ( e je 

obnašanje ustrezno, je neprijetna posledica odstranjena) (Daft in Marcic 2004). Zaposleni zato 

med številnimi odlo itvami sprejemajo tiste, za katere bodo nagrajeni, v nasprotnem primeru 

bi jih nadrejeni lahko odpustili. Managerji lahko posledice vedenja spreminjajo in na ta na in 

aktivnost posameznika usmerjajo v želeno smer. Spreminjanje neželenega vedenja temelji na 

treh predpostavkah, in sicer na merljivem vedenju, vrsti okrepitve in na rtovanju okrepitev 

(Lipi nik 1998).  

Posameznik na podlagi pravil, navodil, ciljev organizacije in nasvetov drugih zaposlenih 

ugotavlja, kako naj se vede na delovnem mestu in kakšne bodo posledice njegovega vedenja, 

organizacija pa želi z u enjem s pomo jo posledic pove ati želeno vedenje zaposlenih (npr. 

to en prihod na delo) in zmanjšati neželeno vedenje (npr. kraja materiala, dolgi privatni 

telefonski pogovori ipd.) (Miš 2002). 

Nagrade imajo pri posamezniku pozitivno vrednost, zato posamezniki težijo k doseganju le-

teh. Ko posameznik z dolo enim delovanjem doseže cilj, ima s tem pozitivno izkušnjo, zato 

obstaja zelo velika verjetnost, da bo v prihodnosti ob enakih ali podobnih okoliš inah deloval 

podobno (Lipi nik 1998). 

2.6 Uspešnost organizacije 

V okviru organizacijskih in managementskih znanosti razli ni avtorji uspešnost organizacije 

opredeljujejo na naslednje na ine: 

Uspešnost predstavlja raven, na kateri organizacija dosega svoje cilje (Daft in Marcic 

2001). 

Poslovna uspešnost je tržno, tehnološko, organizacijsko, družbeno in kadrovsko 

pogojena. e primerjamo rezultat (stanje, ki smo ga dosegli) s cilji (stanje, ki smo ga 

želeli dose i), uspešnosti ni težko ugotoviti, primerjava ciljev z rezultati pa je merilo oz. 

kriterij uspešnosti. Ker je uspešnost vezana na doseganje ciljev, pride do težav, e cilji 

niso opredeljeni (Jereb 1996). 

Pri uspešnosti organizacije gre za seštevek uspešnosti timov, oddelkov in posameznikov, 

zato se uspešne organizacije od manj uspešnih razlikujejo po tem, na kakšen na in 

management ravna s kadri, kako jih planira, kadruje, razvija in usposablja, nagrajuje in 

vzdržuje u inkovite odnose (Merka  Skok 2005).  

Uspešnost predstavlja raven sposobnosti organizacije za doseganje prihodnjih ciljev - 

vklju uje u inkovitost in sposobnost prilagajanja prihodnjim razmeram (Burnes 2004). 

Pogosto ''uspešnost'' (angl. ''effectiveness'') definirajo kot delati prave stvari, 

''u inkovitost'' (angl. ''efficiency'') pa kot delati stvari pravilno. Organizacija naj bi bila 

torej uspešna, ko uresni i im ve  zastavljenih ciljev, u inkovita pa, ko te cilje doseže z 

minimalnimi stroški ( ori  2013). 
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Uspešnost lahko opredelimo kot stopnjo (oz. raven) doseganja ciljev (celote ciljev in/ali 

delnih ciljev) na izbranem podro ju preu evanja. Obravnava je v tem primeru 

osredoto ena na delovanje (in/ali obnašanje) organizacije (kot celote in/ali njenih delov) 

v razmerju do njenega (njihovega) okolja (in njegovih ciljev, pri akovanj itd.) (Poto an 

2005). 

Uspešnost organizacije je odvisna od številnih dejavnikov, vendar sta klju nega pomena 

manager in vodenje.  

Yukl in Lepsinger (2004) menita, da je za dolgoro no uspešnost in razvoj organizacije 

pomembna dobro zastavljena poslovna strategija, v katero je, kot temeljna funkcija uspešne 

organizacije, vklju eno vodenje. Za izvajanje strategije oz. doseganje poslovnih ciljev je 

potrebno usmerjati ljudi, za kar organizacija potrebuje uspešnega vodjo. V odvisnosti od 

organizacijske strukture ima lahko zaposlene vodje na ve  nivojih, od tega, koliko je 

posamezni vodja vklju en v snovanje strategije, pa je odvisno, kako velik izziv in 

odgovornost mu samo vodenje predstavlja. Ker vodja ne more sam izvajati strategije 

organizacije, naj bi vodil in znal motivirati zaposlene, da bodo oni tisti, ki bodo izvajali 

strategijo in dosegali cilje. Organizacije potrebujejo take voditelje, ki so fleksibilni, ki svoje 

vodenje znajo prilagoditi razli nim situacijam in spreminjajo im se pogojem. Sposobni naj bi 

bili analizirati situacijo, dolo iti, kaj je potrebno za vplivanje na procese, ki so pomembni za 

uspeh, in to izpeljati na najboljši na in.  

Po mnenju Coveya (2000) je najpomembnejše, da si vodja v za etni fazi prizadeva in svoje 

vodenje usmeri v uspešnost organizacije, saj naj bi že 20 odstotkov truda v za etni fazi 

prispevalo k 80-odstotni uspešnosti. Najbolj pomemben je za etek, takrat se krivulja 

uspešnosti najbolj strmo dviga, kasneje je potrebno stanje le vzdrževati. Ob dobrem vodenju 

lahko z istim trudom dosežemo ve jo uspešnost. 

K visoki vodstveni uspešnosti oz. soodvisnosti vodenja in uspešnosti organizacije naj bi vodili 

naslednji sedmi koraki (Covey 2000): 1. uporaba sposobnosti razmišljanja in postavljanja 

vprašanj, 2. opredelitev klju nih podro ij, na katerih naj bi vodja dosegal rezultate,                

3. dolo itev standardov delovne uspešnosti, 4. osredoto anje mo i, 5. pove anje delovne 

u inkovitosti, 6. u inkovito dodeljevanje nalog podrejenim in 7. vodenje z vzgledom. 

Biloslavo (2006) meni, da je za uspešnost organizacije klju no zaupanje vodji, saj lastniki 

managerja oz. vodjo postavijo zato, da bi obvladoval organizacijo, jo u inkovito in uspešno 

vodil. Ob tem opozarja, da so izobrazba, strokovnost, izkušnje in eti nost vodje sicer 

pomembni dejavniki, vendar po njegovem mnenju naj bi bila opažanja iz dolgotrajnega 

sodelovanja, priporo ila in izkušnje o dobro uporabljenih strokovnih znanjih ve ji dokaz o 

sposobnem in predvsem poštenem vodenju ljudi.  
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Na uspešnost in razvoj organizacije v širšem smislu vpliva tudi motivacija, saj se kakovost, 

u inkovitost in produktivnost organizacije lahko doseže le preko zaposlenih, ki so pripravljeni 

svoje osebne cilje in interese poistovetiti s cilji in interesi organizacije. Da bi organizacija 

delovala u inkovito in uspešno, naj bi vodja obvladal štiri osnovne dolžnosti: na rtovanje 

(postavljanje ciljev in izdelava na rtov za dosego teh ciljev), organiziranje (povezovanje 

razli nih virov, kot so ljudje, kapital in oprema, za doseganje ciljev), nadzor (ocenjevanje in 

prilagajanje rezultatov glede na odstopanja od pri akovanj) in motivacija (stopnja lovekove 

storilnosti, ki vpliva na u inkovitost doseganja ciljev) (Batten, Hansen in Bizjak 1998).  

2.7 Pregledi dosedanjih raziskav o zdravstvenem absentizmu in motivaciji 

V Sloveniji zdravstveni absentizem ugotavlja NIJZ. Delež bolniškega staleža se v Sloveniji 

zmanjšuje, saj je po njihovih podatkih v Sloveniji v letu 2005 bolniška odsotnost moških 

znašala 4,2, v letu 2014 pa 3,1 odstotka. To zmanjševanje potrjujejo tudi podatki o številu 

primerov odsotnosti z dela zaradi bolniškega staleža na 100 zaposlenih moških, ki je v letu 

2005 znašalo 74,8, v letu 2014 pa 62,4. Bolniški stalež moških v javni upravi in obrambi, 

kamor se uvrš a tudi dejavnost poklicnih gasilskih enot, je bil v obravnavanih letih zgolj 

malenkost višji od povpre ja, razen v letu 2012, ko je bil najvišji in je znašal 8,7 odstotka, ter 

v letu 2013, ko se je v primerjavi z letom 2012 nekoliko znižal, vendar je bil še vedno veliko 

višji od državnega povpre ja in je znašal 6,8 odstotka (NIJZ b. l.). Po podatkih, ki smo jih od 

NIJZ pridobili na podlagi pisne prošnje, je bolniški stalež v poklicnih gasilskih enotah nižji 

tako od slovenskega povpre ja kot od povpre ja v javni upravi in obrambi, saj je v letu 2005 

znašal 3,8, v letu 2014 pa 2,5 odstotka. Najnižji odstotek bolniškega izostanka pri poklicnih 

gasilskih enotah, in sicer 2,2 odstotka, je bil v letu 2010, ko je bil za 1,3 odstotne to ke nižji 

od slovenskega povpre ja oz. za 1,4 odstotne to ke od povpre ja v javni upravi in obrambi.  

Herzberg, Mausner in Snyderman (1993) so ugotovili, da sta pri sodelavcih s pozitivnimi 

stališ i fluktuacija in odsotnost z dela manjši kot pri sodelavcih z negativnimi stališ i. 

Ivancevich (1985) v svojih raziskavah ni potrdil mo ne povezanosti med zadovoljstvom in 

absentizmom, ampak je predpostavil, da naj bi bil boljši napovednik absentizma zgodovina 

zaposlenega in ne njegovo zadovoljstvo z delom. 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (1997) je v 

raziskavi z naslovom Preventing absenteeism at the workplace ugotovila, da se organizacije 

osredoto ajo na postopke nadzora odsotnosti za zmanjšanje absentizma in bolezni. V ve ini 

evropskih držav delodajalci poskušajo zmanjšati odsotnost z dela s poostritvijo postopkov in 

preverjanjem odsotnih delavcev (regulativni in disciplinski ukrepi).  

Obsežno raziskavo o absentizmu v obdobju šestih let (1998-2003) v ve ji državni transportni 

agenciji so izvedli Hausknecht, Hiller in Vance (2008). V raziskavi so prou evali vpliv 

zadovoljstva z delom, pripadnosti organizaciji in vpliv razmer na trgu dela na absentizem. 
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Ugotovili so negativno povezavo med zadovoljstvom z delom in absentizmom ter med 

pripadnostjo organizaciji in absentizmom. Ravno tako so ugotovili, da je v organizacijskih 

enotah z višjo pripadnostjo zaposlenih bolj zna ilna negativna povezava med zadovoljstvom z 

delom in absentizmom. V organizacijah z nizko stopnjo zaposljivosti delavcev in hkrati z 

nizkim zadovoljstvom z delom delavcev je stopnja absentizma ve ja. 

Dular (2010) je raziskoval prisotnost neželenih vedenj in kako pogosti so neupravi eni 

bolniški izostanki v slovenskih podjetjih industrije jekla. Ugotovil je, da ima zadovoljstvo z 

neposrednim nadrejenim signifikantno pozitiven vpliv na stopnjo absentizma oz. as 

odsotnosti; da strah pred kaznijo signifikantno vpliva na prisotnost izmišljenih poškodb pri 

delu; da ima odnos med zaposlenimi signifikantno negativen vpliv na stopnjo absentizma in 

da na pogostost odsotnosti signifikantno vpliva tudi kazen za slabo delo. Kar pomeni, bolj ko 

so zaposleni zadovoljni z neposrednim nadrejenim, manj asa so odsotni; višji kot je strah 

pred kaznijo, manj je lažnih poškodb pri delu; boljši kot so odnosi med zaposlenimi, manj je 

absentizma in ve  kot je kazni za slabo delo, višja je stopnja pogostosti absentizma. Prav tako 

je ugotovil, da zadovoljstvo s poštenostjo zaposlenih vpliva signifikantno na as odsotnosti, 

vendar je vpliv pri tem druga en od pri akovanj, saj bolj kot so zaposleni zadovoljni s 

poštenostjo nadrejenih, dlje asa so odsotni in obratno. 

Logarjeva (2011) je prou evala dejavnike stresa na delovnem mestu in raziskovala njihovo 

povezavo z absentizmom v javnem zavodu s podro ja zdravstva ter v gospodarski družbi. 

Ugotovila je, da zaposleni v gospodarski družbi zaznavajo manj stresa kot zaposleni v javnem 

zavodu, pri emer se tudi dejavniki stresa med obema delovnima okoljema razlikujejo. 

Raziskava je pri odkrivanju stresa na delovnem mestu pokazala povezavo med številom 

delovnih ur, koli ino odgovornosti in nezadovoljstvom s pla o: bolj so zaposleni nezadovoljni 

s svojo pla o, bolj so nezadovoljni s številom delovnih ur, koli ino odgovornosti in številom 

nadrejenih. To se je izkazalo predvsem v javnem zavodu, in sicer zaradi narave in 

organiziranosti dela; medtem ko pri zaposlenih v gospodarski družbi ni zaznati toliko 

nezadovoljstva s pla o, pa tudi možnosti za napredovanje so ve je. Korelacija med 

odkrivanjem stresa in odsotnostjo z dela je pokazala, da so zaposleni, ki na delovnem mestu 

zaznavajo ve  stresnih situacij, ve krat odsotni z dela in da prepoznavanje simptomov stresa 

in omejevanje stresnih situacij zmanjšuje zdravstveni absentizem zaposlenih. 

Muši eva (2013) je prou evala vpliv organizacijske kulture na absentizem zaposlenih v 

zdravstveni negi. Ugotovila je, da zadovoljstvo zaposlenih, ustrezno vodenje, motivacija, 

ustrezna komunikacija, možnosti izobraževanja, ustrezno število kadra, dobri delovni pogoji v 

organizaciji zmanjšujejo stopnjo odsotnosti z delovnega mesta. Z namenom zmanjševanja 

absentizma v organizaciji je tako potrebno skrbeti za zdravje zaposlenih in za njihovo dobro 

po utje, ki se ga doseže z dobro organizacijsko klimo. 

Pomen dela in delovne motivacije je preu evalo ve  teoretikov, raziskovalcev in praktikov. Iz 

publikacije (Toš 1997), ki predstavlja raziskave Slovensko javno mnenje, razberemo 
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odgovore na vprašanje, zakaj delamo. V petkrat ponovljeni anketi v letih 1980-1990 ima 

najve ji delež oz. pogostnost odgovor: da zagotovim otrokom boljšo prihodnost (27,3 %), da 

preživim (21,0 %) in da si zagotovim mirno življenje v starosti (16,8 %). Odgovori, da delo 

predstavlja zadovoljstvo in veselje, imajo v prehodnem razdobju 1980-1990 trend upadanja 

(leta 1980 12,9 %, leta 1990 10,6 %), odgovori, da preživim, pa trend naraš anja (leta 1980 

18,4 %, leta 1990 20,7 %). Konec leta 1997 so v Centru pri Fakulteti za družbene vede izvedli 

posebno mednarodno raziskavo (SJM 97/3) ''Stališ a o delu'', s katero so dobili odgovore, da 

se z ekonomsko motivacijo dela strinja 38,0 % oz. 40,8 % vzor nih prebivalcev Slovenije. S 

povsem loveškim in ''neekonomskim'' pojmovanjem dela se strinja kar 77,0 % prebivalcev. 

(Uhan b. l.).  

SiOK raziskava mikroorganizacijske klime podaja odgovore o zadovoljstvu posameznika z 

razli nimi vidiki njegovega dela. Na za etku, oz. od leta 2001 do vklju no leta 2005, so te 

raziskave potekale v povezavi z Gospodarsko zbornico Slovenije, nato pa se je to sodelovanje 

prekinilo (Biro Praxis b. l.) in so rezultati dostopni le sodelujo im organizacijam. Zadnje 

dostopno poro ilo, ki navaja slovensko povpre je, je iz leta 2005. Iz njega izhaja, da je 

raziskava SiOK potekala v 93 slovenskih organizacijah in da se organizacijsko klimo v letu 

2005 lahko razdeli na tri kategorije: a) visoko ocenjene kategorije, kjer so najvišjo povpre no 

oceno dobili odnos do kakovosti (3,73), inovativnost in iniciativnost (3,56), tesno skupaj pa 

sledita še motivacija in zavzetost (3,47) ter pripadnost organizaciji (3,40); b) srednje ocenjene 

kategorije, v okviru katere so se zvrstile naslednje kategorije: notranji odnosi (3,31), vodenje 

(3,25), strokovna usposobljenost in u enje (3,25), poznavanje poslanstva in vizije ter ciljev 

(3,24), organiziranost (3,20); c) kategorije, ki predstavljajo za slovenske organizacije izziv, pa 

so razvoj kariere (2,72), nagrajevanje (2,77) ter notranje komuniciranje in informiranje (2,96) 

(GZS 2006).  

Do sedaj najve jo mednarodno raziskavo na podro ju zadovoljstva zaposlenih je izvedel 

Gallupov institut. Klju ni namen raziskave je bil odkrivanje tistih elementov, ki v najve ji 

meri osre ujejo in zadovoljujejo zaposlenega na delovnem mestu in pri delu. Iz raziskave, ki 

je bila izvedena avgusta 2014, izhaja, da zaposlene najbolj zadovoljujejo: dobri odnosi s 

sodelavci, fizi ni varnostni pogoji, prilagodljivost delovnega asa, varnost oz. stalnost 

zaposlitve, odnos nadrejenega, koli ina dela, priznanje za opravljeno delo. Pla a je šele na 

devetem mestu (Gallup Institute 2014).  

Podobno je ugotovil tudi Florida, ki navaja, da ljudje delajo zato, da bi zaslužili denar, vendar 

to ni edino, kar si želijo, kajti so kompleksni in delo opravljajo zaradi razli nih motivov. V 

knjigi ''Vzpon ustvarjalnega razreda'' je povzel rezultate raziskave, ki jo je leta 2000 in 2001 

opravila revija Information Week, katere eno klju nih vprašanj je bilo: ''Kaj je 

najpomembnejše na vašem delovnem mestu?'' Rezultati ankete in izsledki raziskav, ki jih je 

opravil Florida, kažejo, da jih motivirajo izziv in odgovornost, fleksibilnost delovnega asa in 

delovnega okolja, stabilnost delovnega okolja in varnost delovnega mesta, pla a in druge 
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finan ne ugodnosti, spoštovanje sodelavcev, vzpodbujajo i kolegi, navdušujo a vsebina 

delovnega mesta, kultura organizacije ter lokacija in skupnost (Florida 2005). 

Mayo je v svojih raziskavah opažal, kako zelo pomembni so npr. dobri odnosi pri delu, 

samospoštovanje, osebna rast in družbena integriranost za visoko motiviranost ter 

identifikacijo z delovnim mestom delavcev v organizaciji (Možina et al. 1998). 

Pink (2009) izpostavlja, da sta Harlow in Deci s svojo teorijo razkrila popolnoma druga en 

pogled na motivacijo, vendar pa je težava sprejetja njune teorije v tem, da ve ina organizacij 

deluje na podlagi prepri anj o loveški zmožnosti ter uspešnosti posameznika in da je to 

razlog, zakaj še naprej uporabljajo kratkoro ne spodbude in sheme nagrajevanja uspešnosti, 

etudi taki ukrepi ne delujejo in po njunem prepri anju povzro ajo celo škodo.  

Nekaj organizacij, usmerjenih v prihodnost, je ugotovilo, da je ena izmed bistvenih lastnosti 

motiviranja samostojnost, še posebej samostojnost z vidika štirih elementov dela: kaj, kdaj, 

kako in s kom (Pink 2009). Deci, Ryan in Baard (2004) so odkrili, da so zaposleni, pri katerih 

so nadrejeni ''podpirali samostojnost'', bolj zadovoljni z delom, kar vodi tudi k ve ji 

storilnosti. Vendar pa je v organizacijah tudi nadzor, ki vodi k podreditvi, samostojnost pa k 

ve jemu prizadevanju, zato naj bi si zaposleni prizadevali tudi k dovršenosti kot želji, da bi v 

neki pomembni stvari postali vedno boljši. Pink (2009) trdi, da ljudje, ki so samostojni in ki 

težijo k dovršenosti, sicer delujejo na zelo visoki ravni, vendar tisti, ki to po nejo zaradi 

doseganja nekih višjih ciljev, lahko dosežejo še ve . Najbolj motivirani namre  svoja hotenja 

povežejo s smislom in najbogatejše življenjske izkušnje nas ne doletijo takrat, ko zahtevamo 

potrditev drugih, ampak takrat, ko poslušamo svoj notranji glas, ko smo naredili nekaj 

pomembnega, delo opravilo dobro in zaradi smisla, ki presega nas same (Pink 2009). 

2.8 Sklepi iz teoreti nega dela raziskave  

V okviru teoreti nega dela smo glede zdravstvenega absentizma, managementa, vodenja, 

uspešnosti organizacije in motivacije iz strokovne in znanstvene literature ter virov povzemali 

navedbe, stališ a in spoznanja razli nih avtorjev. 

Ugotovili smo, da absentizem pomeni odsotnost z delovnega mesta zaradi razli nih vzrokov, 

kot so zamude, izhodi, izostanki z dela ipd., pri emer so te odsotnosti lahko opravi ene ali 

neopravi ene. Z absentizmom oz. odsotnostjo z delovnega mesta se sre ujejo in ukvarjajo vse 

organizacije, saj poleg ekonomskih posledic vpliva in povzro a nezadovoljstvo med 

zaposlenimi, problemati en pa je predvsem zaradi pogoste dolgotrajnosti ter nenapovedanosti 

izostanka.  

Zdravstveni absentizem zajema odsotnost posameznika z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege 

oz. drugega t.i. zdravstvenega razloga. Je negativen kazalec zdravja, na katerega vpliva veliko 

dejavnikov. Najve ji problem je t.i. skriti absentizem, ki se formalno kaže kot zdravstveni, 
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neformalno pa kot odsotnost na delovnem mestu zaradi drugih vzrokov, npr. potreba po 

prostem asu zaradi dodatnega dela, neorganizirano varstvo otrok, slaba motivacija.  

Management na eni strani lahko opredelimo kot proces na rtovanja, organiziranja, vodenja ter 

kontroliranja ljudi in virov, na drugi strani pa kot vodstveni kader v organizaciji, ki naj bi v 

zaposlenih spodbudil voljo po doseganju smotrov in ciljev organizacije, bil osredoto en na 

njene izide in kakovost poslovanja. 

Manager je oseba, ki je del organizacije in katerega vloga je predvsem vodenje zaposlenih, 

sprejemanje poslovnih odlo itev, usmerjanje zaposlenih k smotrom in ciljem organizacije. 

Uspešen je takrat, ko se prilagaja spremembam, pravo asno spreminja potek in na in dela, 

ustvarja pozitivno delovno okolje, spodbuja zaposlene k poslovnim dosežkom in osebnemu 

razvoju, sam pa se ne boji novih izzivov in sprememb. 

Definicije vodenja so se skozi as spreminjale, v za etku je ''vodenje'' pomenilo na rtovanje, 

usmerjanje in nadzor, v današnjem asu naj bi zajemalo spodbujanje, mentorstvo in 

motiviranje podrejenih. Podobno kot pri managementu gre tudi pri vodenju za vplivanje na 

ljudi, da delujejo v smeri želenih smotrov in ciljev organizacije. Vodje naj bi spodbujali in 

podpirali sodelavce, predvsem pa bili pri svojem delu pošteni, pravi ni in dosledni, saj na tem 

temelji zaupanje med njimi in zaposlenimi.  

Motiviranje je v razli nih oblikah prisotno odkar se je posameznik za el zavedati sebe oz. 

svojega okolja ter spoznavati, da je le delo tisto, ki bo prineslo napredek, boljše življenje ipd. 

Motiviranost zaposlenih je poleg njihovega znanja, sposobnosti in spretnosti zelo pomembna 

za opravljanje dela in doseganje rezultatov, hkrati pa tudi pogoj za dobre odnose med vsemi 

zaposlenimi. Ravno zato podro je motivacije in metod motiviranja iz razli nih vidikov 

obravnavajo številne teorije, vse pa tako ali druga e iš ejo odgovor na vprašanje, zakaj 

posameznik dela, in poskušajo razložiti njegov odnos do dela. Motivacijske teorije opisujejo 

povezavo med potrebami in aktivnostmi, vsaka izmed njih ponuja neko rešitev, a nobena ni 

popolna, eprav je vsem skupna predpostavka ta, da so delovni uspehi in produktivnost dela 

pri visoko motiviranem posamezniku višji kot pri tistem, ki je manj motiviran. 

V Republiki Sloveniji raziskava o povezavi zdravstvenega absentizma in nefinan nih 

motivacijskih dejavnikih pri poklicnih gasilcih še ni bila izvedena, ravno tako ni podatkov o 

tem, ali je kakšna povezava med njima. Omenjeno predstavlja identificirano raziskovalno 

vrzel in strokovni izziv, ki ga nameravamo z izvedbo empiri ne raziskave vsaj delno zapolniti 

in uresni iti. V naslednjem poglavju predstavljamo empiri no raziskavo o povezavi med 

zdravstvenim absentizmom in nefinan nimi dejavniki motivacije pri poklicnih gasilcih.  
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3 EMPIRI NA RAZISKAVA O POVEZAVI MED ZDRAVSTVENIM 

ABSENTIZMOM IN NEFINAN NIMI DEJAVNIKI MOTIVACIJE PRI 

POKLICNIH GASILCIH 

Prvi dve poglavji magistrskega dela sta namenjeni teoreti nim osnovam in obravnavata 

osnovne pojme, ki so klju nega pomena pri celoviti sestavi magistrske naloge. Sledi 

raziskovalni del, v katerem predstavljamo povezavo med zdravstvenim absentizmom in 

nefinan nimi dejavniki motivacije pri poklicnih gasilcih.  

3.1 Opis postopka, vzorca in uporabljenega instrumenta 

V nadaljevanju je opisan postopek raziskave in vzorec, na katerem smo opravili raziskavo 

opravljena ter instrument, ki smo ga pri tem uporabili. Predstavljeni so rezultati raziskave, ki 

so interpretirani, sledi potrditev oz. zavrnitev hipotez ter ugotovitve iz empiri ne raziskave. 

3.1.1 Opis postopka 

V okviru empiri nega dela raziskave smo uporabili metode, zna ilne za kvantitativno 

raziskovanje, podatke o zdravstvenem absentizmu za posamezno gasilsko enoto v Republiki 

Sloveniji pa smo na podlagi pisne prošnje pridobili od NIJZ, v Sloveniji edinega, ki vodi in 

obdeluje podatke o bolniški odsotnosti. 

Anketiranje smo izvedli na cenzusu 13 poklicnih gasilskih enot v Republiki Sloveniji, in 

sicer: 1. Gasilsko reševalni center Ajdovš ina, 2. Poklicno gasilska enota Celje, 3. Gasilsko 

reševalna služba Jesenice, 4. Javni zavod Gasilska brigada Koper, 5. Gasilsko reševalna 

služba Kranj, 6. Poklicna gasilska enota Krško, 7. Gasilska brigada Ljubljana, 8. Javni zavod 

za zaš itno in požarno reševanje Maribor, 9. Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - 

Gasilska enota Nova Gorica, 10. Gasilsko-reševalni center Novo mesto, 11. Koroški gasilski 

zavod, 12. Gasilski zavod Trbovlje, 13. Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana. 

V zgoraj naštetih poklicnih gasilskih enotah smo po pridobitvi soglasja s strani vodstva 

vprašalnike (glej prilogo 1) razdelili skupno 585 poklicnim gasilcem. V spremnem dopisu 

smo na kratko razložili namen ankete in potreben as za izvedbo ankete. Anketiranim smo 

podali tudi zagotovilo za varnost podatkov in anonimnost, navodila za izpolnjevanje in 

kontakt za dodatna vprašanja ali informacije ter jih prosili, da vprašalnike vrnejo v 

navedenem roku. Pri akovali smo, da se bo odzvalo od 20-40 % anketirancev (Flere 2000), 

vrnjenih pa smo dobili 356 vprašalnikov, kar pomeni, da se je odzvalo 60,9 % anketirancev. 

Po prejemu vrnjenih in izpolnjenih vprašalnikov, smo pripravili podatke za potrebe 

ra unalniške obdelave oz. analize, ki smo jo izvedli s statisti nim paketom IBM SPSS. 

Uporabili smo faktorsko analizo, univariatne in multivariatne analize ter Spearmanov rang 
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korelacijskega koeficienta. V analizo smo vklju ili tudi pridobljene podatke o zdravstvenem 

absentizmu poklicnih gasilcev iz poklicnih gasilskih enot.  

Za doseganje namena in ciljev smo preverili naslednji hipotezi: 

H1: Motivacijski dejavniki delovnega zadovoljstva so statisti no zna ilno povezani s 

stopnjo zdravstvenega absentizma. 

H2: Motivacijski dejavniki delovne situacije so statisti no zna ilno povezani s stopnjo 

zdravstvenega absentizma.  

Na koncu smo pridobljene izide statisti no interpretirali. 

3.1.2 Opis vzorca 

V 13 poklicnih gasilskih enot v Sloveniji smo poslali skupno 585 vprašalnikov, od katerih 

smo dobili 356 izpolnjenih vprašalnikov, kar znaša 60,9 %. V anketi so sodelovali tisti 

zaposleni v poklicnih gasilskih enotah, ki opravljajo delo na operativno-gasilskem podro ju.  

V poklicnih gasilskih enotah v Sloveniji sta na operativno-gasilskem podro ju zaposleni dve 

predstavnici ženskega spola, in sicer v Celju in v Ljubljani, ki pri izpolnjevanju vprašalnikov 

v raziskavi nista sodelovali. Skladno s tem rezultati zajemajo le moško populacijo. 

Najmanjši del anketirancev, in sicer 11,4 %, je starih ve  kot 50 let, drugi so približno 

enakomerno porazdeljeni v tri starostne skupine med 20. in 49. letom starosti (glej 

preglednico 1).  

Preglednica 1: Število (struktura) anketiranih glede na starost 

Starost Število anketirancev Odstotek 

od 20 do 29 let 107 30,6

od 30 do 39 let 99 28,3

od 40 do 49 let 104 29,7

50 let in ve  40 11,4

Skupaj 350 100,0

Število zaposlenih, ki so v enoti zaposleni do 2 leti 7,7 % vseh anketirancev, 21,8 % 

anketirancev je zaposlenih od 2 do 4 leta, 21,2 % od 5 do 9 let, 16,9 % od 10 do 19 let. 

Najve , in sicer 32,4 %, jih je zaposlenih 20 let in ve  (glej preglednico 2). 
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Preglednica 2: Število (struktura) anketiranih glede na staž  

Staž v enoti Število anketirancev Odstotek 

Do 2 leti 27 7,7

Od 2 do 4 leta 76 21,8

Od 5 do 9 let 74 21,2

Od 10 do 19 let 59 16,9

20 let in ve  113 32,4

Skupaj 349 100,0

Najve  anketirancev ima dokon ano srednjo izobrazbo (61,9 %), najmanj univerzitetno ali 

ve  (1,4 %) (glej preglednico 3).  

Preglednica 3: Število (struktura) anketiranih glede na doseženo stopnjo strokovne 

izobrazbe 

Stopnja strokovne izobrazbe Število anketirancev Odstotek 

Nekvalificirani delavec 23 6,5

Kvalificirani delavec 63 17,8

Srednja izobrazba 219 61,9

Višja ali visoka izobrazba 44 12,4

Univerzitetna izobrazba in ve  5 1,4

Skupaj  354 100,0

Od vseh, ki so sodelovali v raziskavi, je 70,2 % anketirancev zaposlenih na drugih delovnih 

mestih, medtem ko je odstotek tistih na delovnih mestih srednjega in vršnega managementa 

približno enak na obeh (okoli 15 %) (glej preglednico 4). 

Preglednica 4: Število (struktura) anketiranih glede na raven delovnega mesta  

Raven delovnega mesta Število anketirancev Odstotek 

Srednji management 55 15,6

Vršni management 50 14,2

Druga delovna mesta 247 70,2

Skupaj  352 100,0

3.1.3 Opis instrumenta 

V okviru empiri ne raziskave smo uporabili sekundarne podatke o zdravstvenem absentizmu 

ter primarne podatke o motivacijskih dejavnikih, ki smo jim zbrali s pomo jo vprašalnika, 

sestavljenega na podlagi literature in drugih že uporabljenih ter testiranih vprašalnikih.  
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Vprašalnik je razdeljen na tri dele in vsebuje vprašanja zaprtega tipa, kar omogo a lažjo 

analizo ter interpretacijo rezultatov. Vsa vprašanja so zasnovana na podlagi Likertove 

petstopenjske lestvice.  

S prvim delom vprašalnika smo pridobili splošne informacije o anketirancih, kot so spol, 

starost, delovna doba, izobrazba in raven kadrovske strukture.  

Drugi del vprašalnika zajema trditve, s katerimi želimo izvedeti, kako zadovoljni so zaposleni, 

pri emer je uporabljena naslednja lestvica delovnega zadovoljstva (Poga nik 1997):             

1. delovne razmere in pogoji dela, 2. obveš enost o dogodkih v zavodu, 3. pla a, 4. odnosi s 

sodelavci, 5. stalnost in varnost zaposlitve, 6. ugled dela, 7. varnost dela, 8. vodja in vodstveni 

odnosi, 9. zahtevnost dela, 10. možnosti napredovanja, 11. možnosti strokovnega razvoja,   

12. svoboda in samostojnost pri delu, 13. soodlo anje pri delu, 14. ustvarjalnost dela,          

15. zanimivost dela. 

V tretjem delu vprašalnika smo merili delovno motivacijo, ki je na eloma lahko enaka 

merjenju motivacije loveka nasploh. Najprej smo spraševali, kaj je zaposlenemu pomembno 

pri delu in potem na podlagi 15 temeljnih motivov, pomembnih v delovni situaciji (Poga nik 

1997) želeli ugotoviti, kateri delovni motivi zaposlene najbolj motijo oz. katera podro ja bi 

oni želeli, da se spremenijo.  

3.2 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave 

V nadaljevanju so predstavljene analize, ki smo jih uporabili za to, da smo prišli do rezultatov 

naše raziskave. 

3.2.1 Analiza dejavnikov zadovoljstva 

Pri analizi dejavnikov zadovoljstva (glej preglednico 5) smo ugotovili, da so poklicni gasilci 

najvišje ocenili zanimivost dela (povpre na ocena 4,17), sledijo odnosi s sodelavci (povpre na 

ocena 4,06) in ugled dela (povpre na ocena 4,00). Najnižjo povpre no oceno, in sicer 3,13, so 

namenili pla i in soodlo anju pri delu. 

Preglednica 5: Povzetek analize dejavnikov delovnega zadovoljstva - opisne statistike 

Dejavniki delovnega zadovoljstva Povpre na ocena 

Skupaj 3,71

1. delovne razmere in pogoji dela 3,92

2. obveš enost o dogodkih v zavodu 3,37

3. pla a 3,13

4. odnosi s sodelavci 4,06
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nadaljevanje preglednice 5 

Dejavniki delovnega zadovoljstva Povpre na ocena 

Skupaj 3,71

5. stalnost in varnost zaposlitve 3,94

6. ugled dela 4,00

7. varnost dela 3,84

8. vodja in vodstveni odnosi 3,75

9. zahtevnost dela 3,81

10. možnost napredovanja 3,35

11. možnost strokovnega razvoja 3,57

12. svoboda in samostojnost pri delu 3,96

13. soodlo anje pri delu 3,13

14. ustvarjalnost dela 3,66

15. zanimivost dela 4,17

Iz preglednice 6 lahko razberemo, da so poklicni gasilci glede delovnih razmer in pogojev 

dela najbolj zadovoljni s trajanjem delovnika in razporeditvijo delovnih dni (4,47), nato z 

možnostjo pridobitve prostih dni oz. fleksibilnostjo delovnega asa (4,31). Ne samo, da so 

trajanje delovnika ocenili z najvišjo oceno, pri tem so si tudi najbolj enotni. Kot najslabši 

element delovnih pogojev so ocenili urejenost delovnih prostorov (3,37). 

Preglednica 6: Analiza zadovoljstva z delovnimi razmerami in pogoji dela - opisne 

statistike 

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,92  

Zadovoljen sem z delovnim asom (trajanje 
delovnika, izmensko delo, razporeditev delovnih 
dni ipd.). 

2 5 4,47 0,677

V zavodu nimam težav v zvezi s koriš enjem 
prostih dni (dopust, fond ur, pred asni odhod z dela 
ipd.). 

1 5 4,31 0,881

V zavodu je odmor med delom urejen in možnost 
prehrane zagotovljena. 

1 5 4,22 0,917

Zaposleni razpolagamo s sodobno opremo (gasilska,
ra unalniška, druga oprema), kar omogo a hitrejše 
in enostavnejše opravljanje nalog. 

1 5 3,78 0,973
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Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,92  

Za pogoje dela je v zavodu dobro poskrbljeno 
(primerna velikost, temperatura in osvetljenost 
prostorov ipd.). 

1 5 3,74 0,899

Svoje delo lahko sproš eno in kvalitetno 
opravljam, saj je v izmeni vedno dovolj zaposlenih.

1 5 3,54 1,108

Delovni prostori zavoda so urejeni in zagotavljajo 
prijetno delovno okolje. V prostorih se skrbi za 
isto o in red. 

1 5 3,37 1,050

Obveš enost o dogodkih (glej preglednico 7) v enoti so poklicni gasilci ocenili s povpre no 

oceno 3,37. Menijo, da imajo možnost seznaniti se in pridobiti podatke, ki bi jih zanimali 

(3,72), ter da se za informiranost uporablja dovolj komunikacijskih orodij, manjkajo pa jim 

informacije o tem, kaj se dogaja v drugih izmenah ter dnevni službi (2,91). 

Preglednica 7: Analiza zadovoljstva z obveš enostjo o dogodkih v zavodu - opisne 

statistike 

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,37  

Imam možnost, da se seznanim in pridobim vse 
informacije oz. podatke v zvezi z zavodom, ki me 
zanimajo. 

1 5 3,72 0,944

Zavod zaposlene ustrezno obveš a in uporablja 
dovolj ''komunikacijskih orodij'' (zbor delavcev, 
strokovni kolegij, razli na sre anja, intranet, 
oglasna deska ipd.). 

1 5 3,59 1,002

Zaposleni smo dobro obveš eni o pomembnih 
dogodkih, ki zadevajo dogajanje v zavodu in v 
zvezi z njim. 

1 5 3,42 1,049

Vsem zaposlenim so politika, rezultati in cilji 
zavoda jasni. 

1 5 3,31 1,069

Zaposleni smo o odlo itvah vodstva redno in sproti 
obveš eni. 

0 5 3,28 1,092

Zaposleni dobimo dovolj informacij o tem, kaj se 
dogaja v drugih izmenah in dnevni službi. 

1 5 2,91 1,075

O dejavniku pla a (glej preglednico 8) imajo poklicni gasilci zelo slabo mnenje, saj so ga, 

enako kot dejavnik soodlo anja pri delu, ocenili z najnižjo povpre no oceno (3,13). Najbolj 



 

63 

nezadovoljni so z nagrajevanjem po u inku (2,87), saj menijo, da so vsi enako nagrajeni, ne 

glede na to, da se trudijo in delajo boljše od drugih. Niso zadovoljni z višino pla e (3,05) in 

pla ilom za posebne pogoje dela (3,06). Nekoliko višje zadovoljstvo so izrazili pri primerjavi 

svojih pla  s pla ami poklicnih gasilcev iz drugih enot (3,15), in pravi nem razmerju pla  

(3,16). Še najbolj so zadovoljni s tem, da jih nadrejeni pohvalijo za dobro opravljeno delo 

(3,36). 

Preglednica 8: Analiza zadovoljstva s pla o - opisne statistike 

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,13  

Nadrejeni me za dobro in kvalitetno opravljeno 
delo pohvalijo. 

0 5 3,36 1,049

Z drugimi materialnimi ugodnostmi (brezpla ni 
izleti, brezpla na uporaba fitnessa in plezalne stene 
ipd.) oz. dodatki k pla i sem zadovoljen. 

1 5 3,23 1,090

V zavodu so razmerja med pla ami pravi na in 
primerna. 

1 5 3,16 0,964

Moja pla a je vsaj enaka oz. ve ja od pla e, kot jo 
za enako delo prejemajo v drugih poklicnih 
gasilskih enotah. 

1 5 3,15 0,948

Zaposleni za posebne pogoje dela (no no delo, 
izmensko delo, delo ob vikendih in praznikih, 
nadurno delo idr.) prejemamo dovolj stimulativno 
pla ilo. 

1 5 3,06 1,021

Z višino moje pla e sem zadovoljen. Omogo a mi 
dostojno življenje. 

0 5 3,05 1,009

Zaposleni smo pla ani tudi po u inku. Nadrejeni 
opazijo tistega, ki se trudi in dela dobro ter ga 
ustrezno višje nagradijo. 

0 5 2,87 1,202

Visoko mero zadovoljstva so poklicni gasilci izrazili z odnosi med sodelavci (glej preglednico 

9), kar se v najve ji meri kaže v možnosti razvijanja prijateljskih razmerij (4,27). Pomembno 

jim je, da delujejo in sodelujejo med seboj kot dobro organizirana ekipa (4,17), ki si pomaga 

med seboj in po potrebi delo porazdeli. Najnižje zadovoljstvo so izrazili pri reševanju 

konfliktov med zaposlenimi in vodji (3,78), kjer menijo, da reševanje ni odkrito in pravi no.  
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Preglednica 9: Analiza zadovoljstva z odnosi s sodelavci - opisne statistike  

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj 4,06 

Imam možnost, da s sodelavci razvijam prijateljske 
odnose. 

1 5 4,27 0,769

V naši izmeni smo zelo dobro organiziran tim in 
veliko sodelujemo. Drug drugemu pomagamo in ko 
je potrebno, si delo med seboj porazdelimo. 

1 5 4,17 0,880

Med seboj si sodelavci zaupamo, naši medosebni 
odnosi do dobri, opazna je pozitivna klima. 

2 5 4,07 0,893

Pogovori med podrejenimi in nadrejenimi so 
prijatejski, sproš eni, enakopravni. Ni me strah 
pred nadrejenim in nimam ob utka, da bi se 
nadrejeni oz. vodja do mene obnašal vzvišeno. 

1 5 3,99 0,968

Konflikte in nesoglasja, ki nastanejo med vodji in 
zaposlenimi, rešujemo odkrito, sproti in pravi no. 

1 5 3,78 0,979

Stalnost in varnost zaposlitve (glej preglednico 10) je razmeroma visoka, saj so zelo visoko 

ocenili dejstvo, da so v enoti zaposleni za nedolo en as (4,30) in da naj v prihodnjih letih ne 

bi bilo odpuš anj ter s tem povezanega strahu pred izgubo zaposlitve (4,03). Najmanj so 

zadovoljni z izražanjem mnenj v zvezi z na inom in pogoji dela (3,65). 

Preglednica 10: Analiza zadovoljstva s stalnostjo in varnostjo zaposlitve - opisne 

statistike 

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,94  

V zavodu je ob utiti skrb za zaposlene, saj imamo 
vsi zaposleni sklenjene pogodbe za nedolo en as. 
Zaposlitev za nedolo en as dobijo tudi na novo 
zaposleni. 

1 5 4,30 0,826

Nimam strahu pred izgubo zaposlitve, saj menim, 
da zavod v prihodnjih nekaj letih ne bo odpuš al. 

1 5 4,03 0,984

Ne bojim se biti dlje asa odsoten z dela (npr. 
zaradi poškodbe, bolezni, porodniškega dopusta 
itn.), ker vodstvo te vrste odsotnosti razume. 

1 5 4,00 0,875
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Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,94  

e bi bilo v zavodu potrebno dvigniti raven 
izobrazbe zaposlenih, bi nas vodstvo o tem 
obvestilo in stimuliralo k izobraževanju. Zaradi 
tega ne bi prišlo do prerazporeditve ali prekinitve 
delovnega razmerja in zaposlovanja novega, bolj 
izobraženega kadra ''od zunaj''. 

1 5 3,89 0,968

Vodstvo posameznika, ki svojega dela ne opravlja 
dovolj kvalitetno, ne ustrahuje s premestitvijo ali 
izgubo zaposlitve, ampak mu ponudi in po potrebi 
pomaga, da se dodatno usposobi. 

1 5 3,75 0,949

Brez zadržkov lahko izrazim svoje mnenje o 
na inu in pogojih dela, saj me ni strah sankcij. 

1 5 3,65 0,934

Poklicni gasilci menijo (glej preglednico 11), da so zaposleni v gasilski enoti, ki ima velik 

ugled (4,36) in izpostavljajo, da brez zadržkov lahko povedo, kje in kaj delajo (4,64). 

Preglednica 11: Analiza zadovoljstva z ugledom dela - opisne statistike  

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj 4,00 

Rad imam svoje delo in zunaj zavoda brez težav 
povem, kje in kaj delam. 

1 5 4,64 0,685

Naša poklicna gasilska enota ima v okolju velik 
ugled in ponosen sem, da sem v njej zaposlen. 

1 5 4,36 0,833

Bolj samozavesten se po utim zaradi položaja oz. 
delovnega mesta, na katerem sem. 

1 5 3,92 0,811

Zaradi svojega dela in delovnih rezultatov me 
sodelavci ob udujejo in spoštujejo. 

1 5 3,80 0,799

V strokovnih krogih mi za moje delo izrekajo 
priznanje. 

1 5 3,69 0,975

Ugled in avtoriteto v zavodu imam zaradi 
delovnega mesta, na katerem sem. 

1 5 3,60 0,929

Na podro ju varnosti dela (glej preglednico 12) v enoti so približno enakovredno zadovoljni 

tako s pravno kot socialno varnostjo v zavodu. Menijo, da je glede na naravo dela v veliki 

meri poskrbljeno tudi za varnost in zdravje pri delu (3,94). 
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Preglednica 12: Analiza zadovoljstva z varnostjo dela - opisne statistike  

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,84  

Vodje skrbijo za varnost in zdravje pri delu. 
Osebna varovalna oprema nam je zagotovljena in 
za njeno uporabo smo ustrezno usposobljeni. 
Gasilska oprema in naprave so varne za uporabo. 

1 5 3,94 0,931

Zadovoljen sem s socialno varnostjo (kolektivno 
nezgodno zavarovanje, pla evanje prispevkov za 
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ipd.). 

1 5 3,90 0,997

V zavodu je pravna varnost visoka, saj vodstvo ne 
krši, ampak upošteva tako zakonodajo kot 
dogovore z zaposlenimi. 

1 5 3,87 0,925

Nadrejeni nam skušajo omogo iti im boljše 
pogoje dela, saj se zavedajo, da opravljamo delo, ki 
je ob asno zelo naporno. 

1 5 3,83 0,908

Seznanjen sem s tem, da imamo predstavnika 
delavcev v svetu zavoda in da je ta oseba zadolžena 
za uveljavljanje interesov zaposlenih v zavodu. 
Nanj se lahko kadarkoli obrnem in vem, da se bo 
zavzel za moje pravice, probleme itn. 

1 5 3,65 1,067

Zaposleni so izpostavili, da njihov vodja (glej preglednico 13) s svojim zgledom kaže, kakšen 

je pravilen odnos do dela (3,80), da jim jasno pove, kaj pri akuje od njih in je odprt za 

pogovore (3,78), hkrati pa ne sprejema in ne upošteva najbolje pripomb podrejenih glede 

spremembe na ina vodenja (3,61). 

Preglednica 13: Analiza zadovoljstva z vodjem in vodstvenimi odnosi - opisne statistike 

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,75  

Nadrejeni oz. vodja je navdušen in zavzet, nas 
spodbuja, motivira ter z lastnim zgledom kaže, 
kakšen je pravilen odnos do dela. 

1 5 3,80 1,027

V zavodu nimamo ukazovalnega vodenja, ampak 
delo po predhodnih napotkih s strani nadrejenega 
oz. vodje opravljamo samostojno. 

1 5 3,78 1,018

Nadrejeni oz. vodja nam da jasno vedeti, kaj 
pri akuje od nas, s im je oz. ni zadovoljen. 
Spremlja naše delovne rezultate in nas usmerja, o 
vsem se lahko odkrito pogovorimo. 

1 5 3,78 1,001
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Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,75  

Nadrejeni oz. vodja je zelo dober poznavalec 
stroke, spremlja novosti in se stalno izpopolnjuje. 
Vsem nam je za zgled. 

1 5 3,76 1,017

Nadrejeni oz. vodja med nami ne dela razlik, nas 
spoštuje, nam prisluhne in je vedno pripravljen 
pomagati. 

1 5 3,76 1,050

Nadrejeni oz. vodja ima managerske sposobnosti. 0 5 3,76 1,008

Nadrejeni oz. vodja sprejema in upošteva 
pripombe, kritike ter se trudi spremeniti svoj na in 
vodenja. 

1 5 3,61 1,005

Pri dejavniku zahtevnosti dela (glej preglednico 14) so najbolje ocenili trditev, da so zaposleni 

tolerantni do nekaterih posameznikov, in sicer tako, da se jim omogo i, da delajo manj kot 

drugi (3,98). Najslabše so ocenili trditev, da vodje ne razdelijo nalog pravi no vsem 

zaposlenim, zaradi esar nekateri delajo ve  kot drugi (3,54). 

Preglednica 14: Analiza zadovoljstva z zahtevnostjo dela - opisne statistike  

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,81  

Do nekaterih posameznikov smo tolerantni in jim 
pustimo, da delajo manj kot drugi. 

1 5 3,98 0,819

V zavodu so pogoji dela dobri in zaposleni radi 
prihajamo v službo, zato ni veliko bolniških 
izostankov ali drugih vrst odsotnosti (zamujanje na 
delo, pred asni odhod z dela ipd.). 

1 5 3,97 0,890

Zadovoljen sem, da pri delu nimam težav zaradi 
razli nih fizi nih obremenitev (bole ine v 
posameznih delih telesa, utrujenost itn.). 

1 5 3,81 0,902

Zadovoljen sem, da zaradi psiholoških in 
psihosocialnih obremenitev (razli ne oblike stresa) 
nimam težav. 

1 5 3,78 0,932

Zadovoljen sem, da vodje nad zaposlenimi ne 
vršijo pritiska oz. da nas ne preobremenjujejo. 

1 5 3,77 0,913

Delovne naloge oz. obseg dela nadrejeni razporeja 
pravi no, tako da smo vsi zaposleni enako 
obremenjeni. 

1 5 3,54 0,988
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Pri napredovanju (glej preglednico 15) je najslabše ocenjen nestimulativen sistem 

napredovanja (3,14), ki je oblikovan tako, da ne omogo a pravi nega napredovanja. Poleg 

tega so poklicni gasilci mnenja, da v enoti sicer obstaja jasen in pregleden sistem 

napredovanja, vendar ne vidijo nobene realne možnosti za napredovanje. Še najbolj pozitivno 

ocenjujejo na in napredovanja, ko vodilni ''vzgajajo'' svoje naslednike (3,59). 

Preglednica 15: Analiza zadovoljstva z možnostmi napredovanja - opisne statistike  

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj 3,35  

Vodilni kader sam vzgaja svoje naslednike, to 
pomeni, da na višja delovna mesta zaposlujemo 
svoje zaposlene, ki jih pred tem ustrezno 
usposobimo in izobrazimo. 

1 5 3,59 1,078

Sistem napredovanja v zavodu je jasen in vsi 
zaposleni smo seznanjeni s kriteriji za 
napredovanje. 

1 5 3,46 1,137

Vsak ima možnost napredovati. 1 5 3,37 1,191

Sistem napredovanja v zavodu je pravi en. Tisti, ki 
so najboljši, zasedejo najboljša delovna mesta in 
imajo možnost napredovati. 

1 5 3,20 1,141

Znotraj zavoda je obstoje i sistem napredovanja 
stimulativen in lahko si kreiram svojo karierno pot.

1 5 3,14 1,093

Pri strokovnem razvoju (glej preglednico 16) so najbolj zadovoljni z možnostjo u enja drug 

od drugega (4,05), s tem, da posamezniki prenašajo svoje znanje drugim sodelavcem, zaradi 

esar jim je omogo ena osebna rast. Menijo, da sistem izobraževanja ni ustrezno povezan s 

sistemom napredovanja v enoti (3,14).  

Preglednica 16: Analiza zadovoljstva z možnostjo strokovnega razvoja - opisne 

statistike 

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,57  

V našem zavodu pridobivamo znanje oz. se u imo 
drug od drugega, to pomeni, da bolj izkušeni 
posamezniki svoje znanje prenanašajo na druge. 

2 5 4,05 0,816

Na delu razvijam lastne potenciale in osebno rast. 1 5 3,78 0,917

Imam možnost udeležbe razli nih usposabljanj in 
na ta na in pridobivam specializirano znanje. 

1 5 3,69 0,954
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nadaljevanje preglednice 16 

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,57  

V našem zavodu je za izobraževanje in udeležbo na 
usposabljanjih namenjenih dovolj finan nih 
sredstev. 

1 5 3,52 1,083

e zaposleni izrazimo voljo in željo, se to upošteva 
- imamo oz. dobimo možnost, da se izobražujemo, 
usposabljamo in izpopolnjujemo. 

1 5 3,42 1,078

Izobraževalni sistem je ustrezen. 1 5 3,40 1,044

Povezava med sistemom izobraževanja, 
usposabljanja in sistemom napredovanja je ustrezna.

1 5 3,14 1,067

Poklicni gasilci menijo, da imajo znanje oz. da so usposobljeni za opravljanje svojega dela 

(4,27). Ob utek imajo, da njihovi vodje vanje zaupajo (4,10), vendar hkrati izpostavljajo, da 

so pri opravljanju nalog odvisni drug od drugega (3,48) (glej preglednico 17). 

Preglednica 17: Analiza zadovoljstva s svobodo in samostojnostjo pri delu - opisne 

statistike  

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   3,96  

Za opravljanje mojega dela sem pridobil dovolj 
znanja. Sem dovolj usposobljen. 

2 5 4,27 0,687

Nadrejeni oz. vodja zaupa v moje delovne 
sposobnosti, me redko nadzira in popravlja. 

1 5 4,10 0,840

Pri opravljanju dela, delovnih nalog se po utim 
samozavesten. 

1 5 4,08 0,753

Nadrejeni oz. vodje nas podpirajo in spodbujajo, da 
prevzemamo bolj odgovorna dela. 

1 5 3,96 0,795

Veliko težav rešim samostojno in o tem nadrejenega 
oz. vodje ne obvestim. 

0 5 3,83 0,902

Pri opravljanju mojih del. nalog sem neodvisen, o 
uvajanju priporo il stroke, o postopkih dela in 
vrstnem redu delovnih nalog odlo am sam. 

1 5 3,48 0,963

Soodlo anje pri delu (glej preglednico 18) je, enako kot dejavnik pla e, ocenjen z najnižjo 

povpre no oceno (3,13). Najbolj nezadovoljni so s tem, da jih nadrejeni ne vprašajo, katere 

nagrade bi jih najbolj motivirale (2,64). Menijo, da so njihove možnosti sodelovanja tako pri 

pomembnih poslovnih odlo itvah (2,90) kot tudi oblikovanju delovnih postopkov (3,12) 

majhne in da vodstvo nima posluha za njihove predloge v zvezi z reševanjem pravic 
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posameznika (3,12). Najvišje so ocenili to, da so v primeru realizacije pobud in predlogov 

pripravljeni prevzeti odgovornost (3,55).  

Preglednica 18: Analiza zadovoljstva s soodlo anjem pri delu - opisne statistike  

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj 3,13 

Za uveljavitev svojih pobud in predlogov sem 
pripravljen prevzeti odgovornost. 

1 5 3,55 0,884

Vsak zaposleni lahko poda predlog za izboljšanje. 1 5 3,38 1,046

Pri dolo anju ciljev zavoda sodelujemo vsi 
zaposleni, ne samo vodje. 

1 5 3,16 1,103

Ko gre za reševanje pravic posameznika, zaposleni 
vodstvu velikokrat podamo pobude. Vodstvo našim 
pobudam prisluhne oz. zahtevam ugodi. 

1 5 3,12 1,021

Pri dolo anju delovnih opravil, izvajanju gasilske 
taktike oz. oblikovanju delovnih postopkov imam 
možnost sodelovanja. Moje predloge nadrejeni 
upoštevajo. 

1 5 3,12 1,062

Lahko sodelujem pri pomembnih odlo itvah zavoda 
(npr. reševanje poslovno-organizacijskih zadev). 

0 5 2,90 1,104

Nadrejeni me vprašajo, katere nagrade me najbolj 
motivirajo in poskušajo želji imbolj ugoditi. 

1 5 2,64 1,128

Pri dejavniku ustvarjalnosti pri delu (glej preglednico 19) so najvišje ocenili to, da se pri 

svojem delu soo ajo s številnimi izzivi (4,16) in da njihovo delo ni rutinsko (4,12). So pa 

izpostavili, da v zavodu ni organiziranega zbiranja mnenj, predlogov, pripomb in idej (3,05). 

Preglednica 19: Analiza zadovoljstva z ustvarjalnostjo pri delu - opisne statistike 

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj 3,66 

Pri svojem delu se sre ujem z veliko novimi izzivi. 1 5 4,16 0,801

Moje delo je kreativno in ne rutinsko. 1 5 4,12 0,826

Zaposleni se med seboj pogovarjamo o problemih in 
v asih se ideje o reševanju le-teh porodijo med 
neformalnimi pogovori. 

1 5 3,88 0,796

Nadrejeni delo razporejajo tako, da opravljamo 
razna dela in pri tem pogosto upoštevajo naše želje. 

1 5 3,64 0,888

V zavodu se spodbuja ustvarjalnost zaposlenih. 1 5 3,45 0,984
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nadaljevanje preglednice 19 

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj 3,66 

Rutinske naloge nadrejeni skušajo spremeniti v 
bolj ustvarjalne in zahtevne. 

1 5 3,35 0,919

Organizirano je zbiranje mnenj, predlogov, 
pripomb, idej ipd. in vsak lahko kadarkoli opozori 
na posamezen organizacijski ali delovni problem. 

1 5 3,05 1,052

Z zanimivostjo dela (glej preglednico 20) so poklicni gasilci zelo zadovoljni (povpre na 

ocena 4,17) in je dejavnik delovnega zadovoljstva, ki so ga ocenili najvišje. Svoje delo so 

ocenili kot zelo odgovorno (4,36), zanimivo (4,35) ter polno številnih izzivov (4,32). 

Nekoliko manjše zadovoljstvo so izrazili v zvezi s sre evanjem zanimivih posameznikov in 

vrhunskih strokovnjakov pri izvajanju delovnih nalog (3,84). 

Preglednica 20: Analiza zadovoljstva z zanimivostjo dela - opisne statistike  

Trditev 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   4,17  

utim, da je moje delo zelo odgovorno. 1 5 4,36 0,713

Moje delo je zanimivo. 1 5 4,35 0,723

Pri svojem delu se sre ujem z razli nimi izzivi. 1 5 4,32 0,713

Moje delo je zelo koristno in imam ob utek, da za 
zavod predstavlja dodano vrednost. 

2 5 4,26 0,758

Ker v delo uvajamo nove takti ne ukrepe in 
postopke, se naše storitve izboljšujejo.  

1 5 3,92 0,875

Pri izvajanju delovnih nalog se sre ujem z 
zanimivimi posamezniki in vrhunskimi 
strokovnjaki. 

1 5 3,84 0,948

Poklicni gasilci, ki so sodelovali v raziskavi dejavnikov delovnega zadovoljstva, so raven 

zadovoljstva ocenili s povpre no oceno 3,71. Nekoliko manj so zadovoljni s šestimi in 

povpre no zadovoljni z devetimi dejavniki delovnega zadovoljstva. Kljub temu lahko 

zaklju imo, da je rezultat dober in menimo, da naj bi vodstvo stremelo k temu, da bi 

izboljšalo tiste dejavnike, katere so poklicni gasilci najnižje ocenili. 

3.2.2 Analiza delovnih motivov 

V spodnji preglednici (glej preglednico 21) je pregled delovnih motivov, za katere je 

pri akovati, da vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 
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Preglednica 21: Analiza delovnih motivov poklicnih gasilcev - opisne statistike 

Delovni motiv 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   4,22  

1. Dobre delovne razmere in pogoji dela 1 5 4,43 0,799

2. Dobra obveš enost o dogodkih v zavodu 1 5 3,90 0,919

3. Dobra pla a  0 5 4,22 0,953

4. Dobri odnosi s sodelavci 0 5 4,60 0,732

5. Stalnost in varnost zaposlitve 1 5 4,49 0,754

6. Ugled dela 1 5 4,34 0,821

7. Varno delo 1 5 4,32 0,901

8. Dober vodja in vodstveni odnosi 1 5 4,44 0,833

9. Lahko oz. nezahtevno delo 1 5 3,63 1,006

10. Dobre možnosti napredovanja 1 5 4,02 0,946

11. Dobre možnosti strokovnega razvoja 1 5 4,29 0,782

12. Svoboda in samostojnost pri delu 1 5 4,21 0,806

13. Soodlo anje pri delu 1 5 3,81 0,938

14. Ustvarjalno delo 1 5 4,08 0,806

15. Zanimivo delo 1 5 4,50 0,689

Delovni motiv, ki se poklicnim gasilcem zdi najpomembnejši so dobri odnosi s sodelavci 

(4,60). Na drugem mestu je zanimivo delo (4,50), na tretje mesto so uvrstili stalnost in varnost 

zaposlitve (4,49). Visok pomen so pripisali dobremu vodji in vodstvenim odnosom, dobrim 

delovnim razmeram in pogojem dela (4,43), ugledu dela (4,34) in dobrim možnostim 

strokovnega razvoja (ocena 4,29). Šele na deveto mesto so uvrstili dobro pla o in druge 

materialne ugodnosti (4,22). V zadnjo petino lestvice delovnih motivov so uvrstili svobodo in 

samostojnost pri delu (4,21), ustvarjalno delo (4,08), dobre možnosti napredovanja (4,02), 

obveš enost o dogodkih v zavodu (ocena 3,90), možnost napredovanja (ocena 3,95) in 

dejstvo, da bi pri delu in poslovanju soodlo ali (3,81). Na zadnje mesto so poklicni gasilci 

uvrstili lahko oz. nezahtevno delo (ocena 3,63). 

Iz preglednice 21, ki prikazuje analizo delovnih motivov, je razvidno, da so poklicnim 

gasilcem najbolj pomembni odnosi s sodelavci, stalnost in varnost zaposlitve, vodja in 

vodstveni odnosi, delovne razmere in pogoji dela, možnosti strokovnega razvoja itd., to so 

dejavniki, ki jih povezujemo z na inom vodenja.  

V okviru vprašalnika so poklicni gasilci odgovarjali tudi na vprašanje ''Kaj bi bilo potrebno 

po vašem mnenju v zavodu spremeniti oz. izboljšati?'' V preglednici 22 so rezultati analize 

predlaganih dejavnikov, ki bi jih veljalo spremeniti. 
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Preglednica 22: Analiza predlogov izboljšav delovnih motivov poklicnih gasilcev - 

opisne statistike  

Delovni motiv 
Stopnja strinjanja Standardni 

odklon najnižja najvišja povpre na 

Skupaj   2,99  

1. Delovne razmere in pogoji dela 1 5 2,91 1,156

2. Obveš enost o dogodkih v podjetju 1 5 3,21 1,061

3. Pla a  1 5 3,72 1,068

4. Odnosi s sodelavci 1 5 2,84 1,338

5. Stalnost in varnost zaposlitve 1 5 2,74 1,264

6. Ugled dela 1 5 3,15 1,313

7. Varno delo 1 5 2,93 1,187

8. Vodja in vodstveni odnosi 1 5 2,98 1,295

9. Lahko oz. nezahtevno delo 1 5 2,62 1,066

10. Možnosti napredovanja 1 5 3,31 1,120

11. Možnosti strokovnega razvoja 1 5 3,21 1,135

12. Svoboda in samostojnost pri delu 1 5 2,82 1,081

13. Soodlo anje pri delu 1 5 2,93 1,052

14. Ustvarjalno delo 1 5 2,89 1,080

15. Zanimivo delo 1 5 2,66 1,251

Iz preglednice 22, ki prikazuje dejavnike delovnega zadovoljstva, lahko razberemo, da 

poklicni gasilci menijo, da njihovo delo ni prezahtevno (ocena 2,62) in da jim je zanimivo 

(ocena 2,66). Približno enako so zadovoljni s stalnostjo in varnostjo zaposlitve (2,74) in 

samostojnostjo pri delu (2,82). Ocenjujejo, da imajo dobre odnose s sodelavci (2,84) in da so 

pri svojem delu lahko ustvarjalni (2,89). Delovne razmere in pogoji dela ocenjujejo kot dobre 

(2,91) in ocenjujejo, da imajo do dolo ene mere možnost soodlo anja pri delu in poslovanju 

(2,93). Zadovoljni so z njihovo varnostjo pri delu (2,93) in vodjem ter vodstvenimi odnosi 

(2,98). Poklicni gasilci bi na vprašanje: ''Katere dejavnike bi želeli izboljšati?'', odgovorili: 

''Menim da poklic gasilca nima takega ugleda, kot ga je imel neko  (3,15). Ob utek imam, da 

sem o dogodkih v zavodu premalo obveš en (3,21) in rad bi se udeležil ve  strokovnih 

usposabljanj (3,21). Nimam velikih možnosti za napredovanje (3,31), predvsem pa za svoje 

delo nisem zadosti pla an (3,72). Te dejavnike naj bi vodstvo izboljšalo.'' 

3.2.3 Analiza podatkov s faktorsko analizo 

Faktorska analiza je metoda za redukcijo podatkov. S faktorsko analizo analiziramo povezave 

med spremenljivkami tako, da poizkušamo najti novo množico spremenljivk, ki predstavljajo 
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to, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam. Množica novih spremenljivk naj bi bila 

seveda manjša od množice merjenih spremenljivk. Z drugimi besedami: faktorska analiza 

poizkuša poenostaviti kompleksnost povezav med množico opazovanih spremenljivk z 

razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev oz. dejavnikov, ki omogo ajo vpogled v osnovno 

strukturo podatkov. Metoda je uporabna v vseh tistih primerih, ko zaradi razli nih vzrokov 

neposredno merjenje neke spremenljivke ni možno. V tem primeru merimo samo indikatorje 

pojma oz. konstrukta, ki ga neposredno ne moremo meriti. S faktorsko analizo nato 

ugotovimo, ali so zveze med opazovanimi spremenljivkami (ali indikatorji) pojasnljive z 

manjšim številom posredno opazovanih spremenljivk ali faktorjev (Hair et al. 2009). 

Metode faktorske analize so metoda glavnih osi, metoda najve jega verjetja, alfa faktorska 

analiza, image faktorska analiza. Metode faktorske analize nam ponavadi za interpretacijo ne 

dajo zadovoljivih rezultatov, zato se ponavadi odlo imo za rotacijo faktorskih osi, saj te niso 

fiksne, kar pomeni, da jih v cilju iskanja najboljše strukture lahko rotiramo. Pri tem lahko 

uporabimo pravokotne ali poševne rotacije (prav tam). 

3.2.3.1 Izvedba faktorske analize dejavnikov zadovoljstva 

Za oceno komunalitet se obi ajno uporabljata naslednji dve metodi: 

metoda najve jega verjetja (Maximum likehood), 

metoda glavnih osi (Principal axis factoring). 

Glede na to, da je metoda najve jega verjetja osnovana na predpostavki normalne 

porazdelitve vklju enih spremenljivk, smo najprej preverili izpolnjenost le-te. V ta namen 

smo uporabili Kolmogorov-Smirnov test, ki je opredeljen z dvema domnevama: 

H0: spremenljivka xi je normalno porazdeljena, 

H1: spremenljivka xi ni normalno porazdeljena. 

Na podlagi izpisa (glej prilogo 4 - izpis P4.1. in prilogo 5 - izpis P5.1.) je razvidno, da je za 

vseh 93 spremenljivk dejavnikov delovnega zadovoljstva in 15 spremenljivk delovnih 

motivov mogo e zavrniti ni elno domnevo pri zanemarljivi stopnji tveganja, kar pomeni, da 

predpostavka normalne porazdelitve ni izpolnjena. Glede na navedeno smo ugotovili, da je 

primernejša metoda glavnih osi, katere rezultati so opisani v nadaljevanju. 

S pomo jo Kaiser-Meyer-Olkinovega testa (KMO) ter Bartlettovega testa smo preverili 

ustreznost podatkov za faktorsko analizo. Z Bartlettovim testom smo preverili, ali je 

korelacijska matrika enotska. im ve ja je mera KMO testa, toliko bolj so podatki primerni za 

analizo. e je mera KMO ve ja od 0,8, govorimo o optimalni primernosti podatkov, spodnja 

meja je 0,5 (Hutcheson in Sofroniou 1999). Izra unana vrednost KMO v prvem poskusu je 

znašala 0,956 (glej preglednico 23), kar pomeni, da se na izbranih vprašanjih kaže izrazit 

vpliv prou evanega koncepta (zadovoljstvo z delom) in s tem primernost podatkov za 

faktorsko analizo. Višji kot je KMO, bolje namre  vprašanja odražajo, kaj merimo oz. 
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izražajo, kaj prou ujemo. Tudi Barttletov test pokaže, da je korelacijska matrika zna ilno 

razli na od enotske (glej preglednico 23). 

Preglednica 23: KMO in Bartlettov test za dejavnike zadovoljstva (prvi poskus)  

KMO mera primernosti podatkov za faktorsko analizo 0,956

Bartlettov test sferi nosti 

Hi-kvadrat 23766,233

stopinje prostosti 4278

stopnja zna ilnosti 0,000

V nadaljevanju smo ocenili komunalitete, ki kažejo oz. predstavljajo deleže pojasnjene 

variabilnosti posamezne spremenljivke z vplivom skupnih dejavnikov. V kolikor je vrednost 

pri spremenljivki nižja od 0,5, tako spremenljivko izlo imo iz nadaljnje analize, tiste, ki so 

zadovoljive (torej 0,5 ali ve ) pa ohranimo kot sprejemljive indikatorje - kazalnike. Na 

podlagi pregleda ocen komunalitet (glej prilogo 4 - izpis P4.2.), je razvidno, da je pri ve ini 

spremenljivk vpliv skupnih dejavnikov ve ji od vpliva posami nih dejavnikov. Najvišje 

deleže pojasnjene variance s skupni dejavniki (glej prilogo 4 - izpis P4.2.) lahko opazimo pri 

trditvah ''Nadrejeni oz. vodja je navdušen in zavzet, nas spodbuja, motivira ter z lastnim 

zgledom kaže, kakšen je pravilen odnos do dela.'' (86,3 % variabilnosti spremenljivke lahko 

pojasnimo z vplivom skupnih dejavnikov zadovoljstva), ''Nadrejeni oz. vodja je zelo dober 

poznavalec stroke, spremlja novosti in se stalno izpopolnjuje. Vsem nam je za zgled.'' (82,5 % 

variabilnosti spremenljivke lahko pojasnimo z vplivom skupnih dejavnikov zadovoljstva) in 

''Znotraj zavoda je obstoje i sistem napredovanja stimulativen in lahko si kreiram svojo 

karierno pot.'' (79,5 % variabilnosti spremenljivke lahko pojasnimo z vplivom skupnih 

dejavnikov zadovoljstva). V razen nekaj majhnih izjemah je ve ino trditev in delovnih 

motivov mogo e ozna iti kot sprejemljive kazalnike, zato smo iz nadaljnje analize izlo ili 

spremenljivke, pri katerih so bile ocenjene komunalitete relativno nizke (prevladuje vpliv 

specifi nih dejavnikov).  

Na podlagi kriterija lastnih vrednosti (glej prilogo 4 - izpis P4.2.) smo ugotovili, da je možna 

ocena modela s tremi dejavniki, pri emer je razvidno, da je delež celotne variance pojasnjen 

z vplivom prvega dejavnika izredno visok, in sicer 38 %. S tremi skupnimi dejavniki lahko 

pojasnimo približno 47 % celotne variabilnosti vzorca (glej prilogo 4 - izpis P4.2.).  

Ker za etna faktorska rešitev ne omogo a smiselne interpretacije, se odlo imo za rotacijo 

faktorskih osi in uporabimo ali poševno ali pravokotno rotacijo. Z rotacijo faktorskih osi 

namre  dobimo jasnejšo sliko opazovanega konstrukta. 

V nekaj zaporednih iteracijah ocenjevanja faktorskega modela smo izlo ili kazalnike, pri 

katerih je bila ocena komunalitete relativno nizka, ob tem pa še ustrezno znižali število 

skupnih dejavnikov v ocenjevanem modelu. Na koncu smo na podlagi kriterija lastnih 
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vrednosti (glej prilogo 4 - izpis P4.3.) ugotovili, da s tremi skupnimi dejavniki lahko 

pojasnimo približno 54 % celotne variabilnosti vzorca, kar je še na meji sprejemljivega.  

Rezultat KMO in Bartlettovega preskusa se zaradi izvedene rotacije ne spremeni. Prav tako 

ostajajo enake ocenjene vrednosti komunalitet ter delež celotne pojasnjene variance (z rotacijo 

faktorskih uteži se delež celotne pojasnjene variabilnosti ne spreminja). 

Preglednica 24: Rotirana matrika faktorskih (pattern) uteži 

Trditev Faktor 
 1 2 3 

Sistem napredovanja v zavodu je pravi en. Tisti, ki so najboljši, 
zasedejo najboljša delovna mesta in imajo možnost napredovati. 

0,833 -0,075 -0,016

Znotraj zavoda je obstoje i sistem napredovanja stimulativen in 
lahko si kreiram svojo karierno pot. 

0,788 -0,072 0,055

Vsem zaposlenim so politika, rezultati in cilji zavoda jasni. 0,780 -0,115 0,154

Zaposleni smo o odlo itvah vodstva redno in sproti obveš eni.  0,775 -0,175 0,100

Izobraževalni sistem je ustrezen. 0,754 -0,097 0,044

Vodilni kader sam vzgaja svoje naslednike, to pomeni, da na 
višja delovna mesta zaposlujemo svoje zaposlene, ki jih pred 
tem ustrezno usposobimo in izobrazimo. 

0,711 0,068 0,020

Zaposleni dobimo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v 
ostalih izmenah in dnevni službi. 

0,694 -0,223 0,177

Vsak ima možnost napredovati. 0,692 0,033 0,126

Zaposleni smo dobro obveš eni o pomembnih dogodkih, ki 
zadevajo dogajanje v zavodu in v zvezi z njim. 

0,691 -0,003 0,096

Zavod zaposlene ustrezno obveš a in uporablja dovolj 
''komunikacijskih orodij'' (zbor delavcev, strokovni kolegij, 
razli na sre anja, intranet, oglasna deska ipd.). 

0,687 -0,032 0,081

Nadrejeni oz. vodja je navdušen in zavzet, nas spodbuja, 
motivira ter z lastnim zgledom kaže, kakšen je pravilen odnos 
do dela. 

0,680 0,291 -0,299

V našem zavodu je za izobraževanje in udeležbo na 
usposabljanjih namenjenih dovolj finan nih sredstev. 

0,670 -0,009 0,063

Povezava med sistemom izobraževanja, usposabljanja in 
sistemom napredovanja je ustrezna. 

0,659 -0,050 0,148

Imam možnost, da se seznanim in pridobim vse informacije oz. 
podatke v zvezi z zavodom, ki me zanimajo. 

0,659 0,024 0,128

Nadrejeni oz. vodja je zelo dober poznavalec stroke, spremlja 
novosti in se stalno izpopolnjuje. Vsem nam je za zgled. 

0,657 0,219 -0,283

Sistem napredovanja v zavodu je jasen in vsi zaposleni smo 
seznanjeni s kriteriji za napredovanje. 

0,654 0,047 0,064
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Trditev Faktor 
 1 2 3 

e zaposleni izrazimo voljo in željo, se to upošteva - imamo oz. 
dobimo možnost, da se izobražujemo, usposabljamo in 
izpopolnjujemo. 

0,619 0,029 0,177

Nadrejeni oz. vodja ima managerske sposobnosti. 0,618 0,328 -0,258

Nadrejeni oz. vodja sprejema in upošteva pripombe, kritike ter 
se trudi spremeniti svoj na in vodenja. 

0,608 0,327 -0,075

Nadrejeni oz. vodja med nami ne dela razlik, nas spoštuje, nam 
prisluhne in je vedno pripravljen pomagati. 

0,603 0,315 -0,211

Imam možnost udeležbe razli nih usposabljanj in na ta na in 
pridobivam specializirano znanje. 

0,585 0,211 0,052

Nadrejeni oz. vodja nam da jasno vedeti, kaj pri akuje od nas, s 
im je oz. ni zadovoljen. Spremlja naše delovne rezultate in nas 

usmerja, o vsem se lahko odkrito pogovorimo. 
0,582 0,390 -0,206

Vodje skrbijo za varnost in zdravje pri delu. Osebna varovalna 
oprema nam je zagotovljena in za njeno uporabo smo ustrezno 
usposobljeni. Gasilska oprema in naprave so varne za uporabo. 

0,526 0,250 -0,028

V zavodu se spodbuja ustvarjalnost zaposlenih. 0,512 0,210 0,223

Nadrejeni nam skušajo omogo iti im boljše pogoje dela, saj se 
zavedajo, da opravljamo delo, ki je ob asno zelo naporno.  

0,503 0,266 0,111

Na delu razvijam lastne potenciale in osebno rast. 0,483 0,386 0,111

Seznanjen sem s tem, da imamo predstavnika delavcev v svetu 
zavoda in da je ta oseba zadolžena za uveljavljanje interesov 
zaposlenih v zavodu. Nanj se lahko kadarkoli obrnem in vem, 
da se bo zavzel za moje pravice, probleme itn. 

0,444 0,237 0,099

Organizirano je zbiranje mnenj, predlogov, pripomb, idej ipd. in 
vsak lahko kadarkoli opozori na posamezen organizacijski ali 
delovni problem. 

0,435 0,035 0,388

Rutinske naloge nadrejeni skušajo spremeniti v bolj ustvarjalne 
in zahtevne. 

0,422 0,203 0,290

Vodstvo posameznika, ki svojega dela ne opravlja dovolj 
kvalitetno, ne ustrahuje s premestitvijo ali izgubo zaposlitve, 
ampak mu ponudi in po potrebi pomaga, da se dodatno 
usposobi. 

0,395 0,331 0,039

Nadrejeni delo razporejajo tako, da opravljamo razna dela in pri 
tem pogosto upoštevajo naše želje. 

0,365 0,309 0,211

Brez zadržkov lahko izrazim svoje mnenje o na inu in pogojih 
dela, saj me ni strah sankcij. 

0,340 0,310 0,212
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Trditev Faktor 
 1 2 3 

Moje delo je zelo zanimivo. -0,059 0,848 -0,046

Pri svojem delu se sre ujem z razli nimi izzivi. -0,115 0,827 0,093

Moje delo je zelo koristno in imam ob utek, da za zavod 
predstavlja dodano vrednost. 

-0,079 0,768 0,106

utim, da je moje delo zelo odgovorno. -0,123 0,725 0,139

Pri svojem delu se sre ujem z veliko novimi izzivi. 0,025 0,661 0,123

Moje delo je kreativno in ne rutinsko. 0,046 0,629 0,067

Do nekaterih posameznikov smo tolerantni in jim pustimo, da 
delajo manj kot drugi. 

0,140 0,614 -0,013

Imam možnost, da s sodelavci razvijam prijateljske odnose. 0,135 0,599 -0,059

Pri opravljanju dela, delovnih nalog se po utim samozavesten. 0,097 0,557 0,241

V našem zavodu pridobivamo znanje oz. se u imo drug od 
drugega, to pomeni, da bolj izkušeni posamezniki svoje znanje 
prenanašajo na druge. 

0,340 0,518 -0,058

V zavodu so pogoji dela dobri in zaposleni radi prihajamo v 
službo, zato ni veliko bolniških izostankov ali drugih vrst 
odsotnosti (zamujanje na delo, pred asni odhod z dela ipd.). 

0,250 0,488 0,068

V zavodu nimamo ukazovalnega vodenja, ampak delo po 
predhodnih napotkih s strani nadrejenega oz. vodje opravljamo 
samostojno. 

0,385 0,469 -0,109

Zaradi svojega dela in delovnih rezultatov me sodelavci 
ob udujejo in spoštujejo. 

0,032 0,448 0,366

Pri izvajanju delovnih nalog se sre ujem z zanimivimi 
posamezniki in vrhunskimi strokovnjaki. 

0,187 0,448 0,174

Bolj samozavesten se po utim zaradi položaja oz. delovnega 
mesta, na katerem sem.  

0,070 0,445 0,304

Nadrejeni oz. vodje nas podpirajo in spodbujajo, da 
prevzemamo bolj odgovorna dela. 

0,245 0,434 0,195

Ker v delo uvajamo nove takti ne ukrepe in postopke, se naše 
storitve izboljšujejo.  

0,342 0,433 0,065

Pogovori med podrejenimi in nadrejenimi so prijatejski, 
sproš eni, enakopravni. Ni me strah pred nadrejenim in nimam 
ob utka, da bi se nadrejeni oz. vodja do mene obnašal vzvišeno. 

0,313 0,427 0,047

Zadovoljen sem, da vodje nad zaposlenimi ne vršijo pritiska oz. 
da nas ne preobremenjujejo. 

0,350 0,373 0,110
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Trditev Faktor 
 1 2 3 

Lahko sodelujem pri pomembnih odlo itvah zavoda (npr. 
reševanje poslovno-organizacijskih zadev). 

0,148 0,013 0,700

Pri dolo anju delovnih opravil, izvajanju gasilske taktike oz. 
oblikovanju delovnih postopkov imam možnost sodelovanja. 
Moji predlogi so s strani nadrejenih upoštevani. 

0,176 0,107 0,682

Pri dolo anju ciljev zavoda sodelujemo vsi zaposleni, ne samo 
vodje. 

0,140 0,150 0,659

Ko gre za reševanje pravic posameznika, zaposleni vodstvu 
velikokrat podamo pobude. Vodstvo našim pobudam prisluhne 
oz. zahtevam ugodi. 

0,306 0,043 0,617

Vsak zaposleni lahko poda predlog za izboljšanje. 0,258 0,099 0,560

Pri opravljanju mojih delovnih nalog sem precej neodvisen, o 
uvajanju priporo il stroke, o postopkih dela in vrstnem redu 
delovnih nalog odlo am sam. 

0,054 0,238 0,546

Za uveljavitev svojih pobud in predlogov sem pripravljen 
prevzeti odgovornost. 

-0,085 0,351 0,546

Nadrejeni me vprašajo, katere nagrade me najbolj motivirajo in 
poskušajo želji imbolj ugoditi. 

0,462 -0,044 0,514

Ugled in avtoriteto v zavodu imam zaradi delovnega mesta, na 
katerem sem. 

0,061 0,299 0,481

Delež celotne pojasnjene variance 44,072 5,245 4,727

Na podlagi kon nega rotiranega faktorskega modela ocenjujemo, da bi dejavnike zadovoljstva 

lahko pojasnili z naslednjimi tremi skupnimi dejavniki: 

dejavnik vodenja - pri pregledu trditev, ki jih zajema prvi dejavnik, vidimo, da ta 

združuje dejavnike zadovoljstva, kot so možnost strokovnega razvoja, obveš enost o 

dogodkih, vodenje in vodstveni odnosi, možnosti napredovanja, stalnost in varnost 

zaposlitve, varnost dela, to so dejavniki, ki jih povezujemo z na inom vodenja, 

dejavnik pozitivne delovne klime - s tem dejavnikov skušamo opredeliti, kako zaposleni 

pri delu v enoti vidijo samega sebe in sodelavce, kako vrednotijo enoto, v kateri delajo, in 

odnose v njej. Pomembno jim je, da je njihovo delovno mesto prijetno, da se medsebojno 

razumejo, spoštujejo, kot tudi da ima delo, ki ga opravljajo, nek dolo en smisel, 

dejavnik participacije - zaposlenim veliko pomeni, da lahko sodelujejo pri sprejemanju 

poslovnih odlo itev, saj se na ta na in vzpostavi u inkovit sistem komuniciranja med 

zaposlenimi in vodstvom in usklajuje njune interese, ki velikokrat niso enaki. 
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3.2.3.2 Izvedba faktorske analize delovnih motivov 

Da bi kar najbolje pojasnili delovne motive poklicnih gasilcev za opravljanje njihovega dela, 

smo izpeljali faktorsko analizo s ciljem, da preverimo povezave med motivi in da skušamo 

dolo iti manjše število skupnih lastnosti oz. dejavnikov, ki bi bolje pojasnili povezavo med 

opisovanimi spremenljivkami. 

V prvem koraku faktorske analize smo izra unali vrednosti statisti nih testov, s pomo jo 

katerih smo ugotovili, da so podatki primerni za faktorsko analizo. Izra unana vrednost KMO 

testa znaša 0,939 (glej preglednico 25) in potrjuje primernost podatkov za njihovo vklju enost 

v faktorsko analizo.  

Preglednica 25: KMO in Bartlettov test za delovne motive (prvi poskus)  

KMO in Bartlettov test 

KMO mera primernosti podatkov za faktorsko analizo 0,939

Bartlettov test 
sferi nosti 

Hi-kvadrat  2972,412

stopinje prostosti 105

stopnja zna ilnosti 0,000

Kon ni nabor vklju enih spremenljivk je bil izoblikovan na podlagi upoštevanja ocen 

komunalitet. Število skupnih dejavnikov pa na podlagi že predstavljenih kriterijev (lastna 

vrednost, delež celotne pojasnjene variance). Na podlagi kriterija lastnih vrednosti (glej 

prilogo 5 - izpis P5.3.) smo ugotovili, da je delež celotne variance, pojasnjen z vplivom 

prvega dejavnika, zelo visok in bistveno ve ji kot delež, pojasnjen z vplivom drugega 

dejavnika. Skupno z dvema dejavnikoma lahko pojasnimo približno 58 % celotne 

variabilnosti vzorca (glej prilogo 5 - izpis P5.3.), kar je zadovoljivo. Analizo smo nadaljevali 

s poševnokotno rotacijo faktorskih uteži (Direct Oblimin).  

Preglednica 26: Rotirana matrika faktorskih (pattern) uteži 

Delovni motiv Faktor 
 1 2 

3. dobra pla a 0,886 -0,202

4. dobri odnosi s sodelavci 0,712 0,070

7. varno delo 0,697 0,086

1. dobre delovne razmere in pogoji dela 0,694 0,100

8. dober vodja in vodstveni odnosi 0,661 0,095

5. stalnost in varnost zaposlitve 0,638 0,130

10. dobre možnosti napredovanja 0,567 0,244
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Delovni motiv Faktor 
 1 2 

12. svoboda in samostojnost pri delu -0,041 0,821

13. soodlo anje pri delu 0,067 0,724

14. ustvarjalno delo 0,057 0,713

11. dobre možnosti strokovnega razvoja 0,403 0,474

6. ugled dela 0,356 0,468

 Delež celotne pojasnjene variance 53,665 4,955

Na podlagi kon nega rotiranega faktorskega modela ocenjujemo, da bi delovne motive lahko 

pojasnili z dvema skupnima dejavnikoma, pri emer našo razlago podajamo na dva na ina. V 

prvem primeru, ko skušamo najti novo, a skupno poimenovanje spremenljivk, spremenljivki 

poimenujemo skladno z vsebino posameznega dejavnika, in sicer dejavnik vodenja in 

dejavnik participacija. Do podobnih zaklju kov smo prišli že v okviru faktorske analize 

dejavnikov zadovoljstva. V drugem primeru se navezujemo na teorijo na podro ju motivacije, 

in sicer na Herzbergovo teorijo motivacije (teorija dveh faktorjev), pri emer prvo 

spremenljivko poimenujemo dejavnik higieniki in drugo dejavnik motivatorji. Bistveno pri 

tem je razumevanje, da so motivatorji tisti, ki vplivajo na zadovoljstvo, saj se nanašajo na 

vsebino dela, mu dajejo pomen oz. vrednost. Higieniki se nanašajo na delovne okoliš ine in 

so zaželeni, nimajo pa motivacijskega u inka. Odsotnost dolo enih delovnih okoliš in sicer 

povzro a nezadovoljstvo, vendar tudi njihova prisotnost ne povzro a zadovoljstva.  

Ve ino delovnih motivov smo na podlagi rezultatov naše raziskave zaznali v vodenju, ki ga 

glede na teorijo povezujemo s higieniki. Elementi, kot so zagotovljeno dobro pla ilo, ustrezne 

delovne razmere, ustrezen na in dela, zaposlitev in prijetno delovno okolje, so potrebni za 

izvajanje dela, vendar ko so ti elementi izpolnjeni, postanejo pomembni vidiki participacije in 

jih lahko poimenujemo motivatorji. Zaposlene motivira priznanje njihovega prispevka in 

uspehov, ob utek, da smo jim prepustili odgovornost, omogo ili osebni in strokovni razvoj ter 

jim pomagali pri spoznanju smisla njihovega dela.  

3.2.4 Analiza bolniških izostankov 

Podatke o zdravstvenem absentizmu smo pridobili od NIJZ, ki je v Sloveniji edino, ki vodi in 

obdeluje podatke o bolniški odsotnosti. Za vsako posamezno poklicno gasilsko enoto smo 

pridobili podatke za obdobje od leta 2005 do 2014 (glej prilogo 6 - preglednico P6.3.), in sicer 

za vse vrste vzrokov bolniških izostankov (bolezen, poškodba pri delu, poškodba izven dela, 

nega idr.) skupaj. Ker sta v Sloveniji v poklicnih gasilskih enotah zaposleni samo dve poklicni 

gasilki, ki glede na vrnjene vprašalnike v raziskavi nista sodelovali, so bili v našo analizo 
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poklicnih gasilskih enot zajeti podatki o bolniških izostankih, ki zajemajo le moške. Skladno s 

tem smo se pri vseh primerjavah s kazalniki na nacionalnem nivoju omejevali na zgolj moško 

populacijo. 

Za potrebe analize bolniških izostankov smo podatke najprej agregirali po letih in za izra un 

vseh štirih indeksov bolniškega staleža (% bolniškega staleža, indeks onesposabljanja, indeks 

frekvence, resnost) uporabili obrazce za tehtane sredine koeficientov.  

Preglednica 27: Izbrani indeksi bolniškega staleža poklicnih gasilcev od leta 2005 do 

leta 2014 

Leto Primeri 
Koledarski 

dnevi 
Odstotek 

BS 

Izgubljeni 
koledarski 
dnevi na 

zaposlenega

Število 
primerov 
na 100 

zaposlenih 

Povpre no 
trajanje 

ene 
odsotnosti 

   % BS IO IF R 

2005 280 6920 3,42 12,47 50,45 24,71

2006 355 8524 4,08 14,90 62,06 24,01

2007 322 6924 3,24 11,82 54,95 21,50

2008 335 6444 3,09 11,31 58,77 19,24

2009 317 6724 3,14 11,47 54,10 21,21

2010 302 5558 2,55 9,33 50,67 18,40

2011 252 5798 2,66 9,71 42,21 23,01

2012 296 6170 2,80 10,27 49,25 20,84

2013 280 6261 2,84 10,38 46,43 22,36

2014 306 4962 2,20 8,03 49,51 16,22

Iz preglednice 27 lahko razberemo, da se število primerov, število izgubljenih koledarskih dni 

in tehtani indeksi bolniškega staleža iz leta v leto spreminjajo, vendar imajo generalno trend 

upadanja, kar je ugodno.  

Iz slike 1 je razvidno, da je odstotek bolniškega staleža v PGE, razen v letu 2006, v primerjavi 

z % BS v RS, nižji. V tem letu v PGE tudi beležimo najvišji % BS (4,08 %), najnižji pa v letu 

2014 (2,20 %). Najvišji % BS na ravni RS je bil v letu 2005 (4,15 %), najnižji pa tako kot v 

PGE v letu 2014 (3,12 %). Iz vidika ekonomskih posledic, ki je eden glavnih razlogov za 

raziskovanje odsotnosti z dela, je spodbudno to, da ima % BS v obeh primerih trend upadanja.  
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Slika 1: Odstotek bolniškega staleža v PGE (moški) v primerjavi z RS (moški) 

Iz slike 2 je razvidno, da indeks onesposabljanja, ki pove, koliko koledarskih dni izgubimo na 

zaposlenega na ravni RS, znaša od 11 in 15 dni, na ravni PGE pa od 8 in 12 dni. 
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Slika 2: Indeks onesposabljanja v PGE (moški) v primerjavi z RS (moški) 

Indeks frekvence (glej sliko 3) je v PGE v primerjavi z RS v vseh letih nižji.  
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Slika 3: Indeks frekvence v PGE (moški) v primerjavi z RS (moški) 

Pri povpre nem trajanju ene odsotnosti z dela zaradi enega od zdravstvenih vzrokov, ki jo 

izkazujemo z resnostjo (glej sliko 4), je v PGE, razen v treh letih (v letih 2008, 2009 in 2014), 

trajanje odsotnosti daljše kot v RS. Glede na to, da nimamo podatkov o vzrokih zdravstvene 

odsotnosti, ne moremo predvideti in opredeliti, zakaj je temu tako. Daljša kot je odsotnost z 

dela, nižjo pla o zaposleni prejme, poleg tega se ob povratku na delo lahko sre a z nekaterimi 

težavami, npr. izgubo delovnih navad in spretnosti.  
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Slika 4: Resnost v PGE (moški) v primerjavi z RS (moški) 
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3.2.5 Preverjanje hipotez  

V okviru empiri nega dela raziskave smo preverjali dve hipotezi. Obe hipotezi smo preverili z 

analizo povezanosti, pri emer smo zaradi majhnega števila enot (v Sloveniji je 13 poklicnih 

gasilskih enot) izbrali neparametri no metodo povezanosti, ki bazira na podlagi 

Spearmanovega korelacijskega koeficienta. V preglednici 28 in preglednici 29 smo prikazali 

povezanosti posameznih dejavnikov in indeksov bolniškega staleža, pri emer smo stopnje 

zna ilnosti preizkusa povezanosti navedli v oklepajih poleg korelacijskih koeficientov. 

3.2.5.1 Preverjanje H1 

Postavljena je bila hipoteza:  

H1: Motivacijski dejavniki delovnega zadovoljstva so statisti no zna ilno povezani s 

stopnjo zdravstvenega absentizma. 

Iz preglednice 28 (celotna korelacijska preglednica je v prilogi 7 - izpis P7.1) razberemo, da je 

pri vseh dejavnikih stopnja zna ilnosti ve ja od 0,05, to pomeni, da povezanosti ni mogo e 

potrditi. Najve jo jakost povezanosti zasledimo pri dejavniku participacije, kjer Spearmanov 

korelacijski koeficient rangov znaša -0,341 in nakazuje na negativno linearno korelacijo 

rangov. Povezava je statisti no zna ilna s stopnjo zna ilnosti nižjo od 5 %. Ker je stopnja 

zna ilnosti ve ja od 0,05, ne moremo potrditi, da obstaja povezanost oz. da to pomeni, da v 

kolikor se ve a dejavnik participacije, se manjša % BS in IO.  

Preglednica 28: Povezanost dejavnikov zadovoljstva in indeksov bolniškega staleža - 

Spearmanov korelacijski koeficient 

Dejavniki zadovoljstva 
Indeks bolniškega staleža 

% BS IO IF R 

Dejavnik vodenja -0,049 

(0,873)

-0,049

(0,873)

0,137 

(0,655) 

-0,187

(0,541)

Dejavnik pozitivna delovna klima 0,154

(0,616)

0,154

(0,616)

0,280 

(0,354) 

-0,192

(0,529)

Dejavnik participacija -0,341

(0,255)

-0,341

(0,255)

-0,071 

(0,817) 

-0,099

(0,748)

Na podlagi analize smo ugotovili, da je stopnja zna ilnosti ve ja od 0,05, zato ne moremo 

potrditi, da obstaja povezanost med dejavniki delovnega zadovoljstva in stopnjo 

zdravstvenega absentizma. Hipotezo H1 zaradi tega zavrnemo. 
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3.2.5.2 Preverjanje H2 

Postavljena je bila hipoteza:  

H2: Motivacijski dejavniki delovne situacije so statisti no zna ilno povezani s stopnjo 

zdravstvenega absentizma.  

Na nivo delovnega zadovoljstva vplivajo štirje pomembni dejavniki, in sicer: osebnost, 

vrednote, delovna situacija in družbeni vpliv (George in Jones 1996). V okviru druge hipoteze 

smo preverjali povezanost dejavnikov delovne situacije s stopnjo zdravstvenega absentizma, 

pri emer delovna situacija združuje vpliv samega dela (naloge in dela, ki jih zaposleni 

opravlja), delovne pogoje, v katerih zaposleni opravlja svoje naloge in druge delovne vplive 

(npr. stalnost in zanesljivost zaposlitve, odnosi, delovni as, pla ilo). Delovna situacija 

opisuje naloge, ki jih zaposleni opravlja, ljudi, s katerimi pri tem sodeluje, in na in, kako 

organizacija zaposlenega obravnava. 

Preglednica 29: Povezanost dejavnikov delovne situacije in indeksi bolniškega staleža - 

Spearmanov korelacijski koeficient 

Dejavniki delovne situacije 
Indeks bolniškega staleža 

% BS IO IF R 

Dejavnik vodenja 0,165

(0,590)

0,165

(0,590)

-0,121 

(0,694) 

0,220

(0,471)

Dejavnik participacija 0,269

(0,374)

0,269

(0,374)

0,055 

(0,859) 

0,088

(0,775)

Iz preglednice 29 (celotna korelacijska preglednica je v prilogi 7 - izpis P7.2.) razberemo, da 

je pri obeh dejavnikih stopnja zna ilnosti ve ja od 0,05, to pomeni, da povezanosti ni mogo e 

potrditi. Zaradi navedenega ne moremo potrditi, da obstaja povezanost med dejavniki delovne 

situacije in stopnjo zdravstvenega absentizma, zato hipotezo H2 zavrnemo. 

3.3 Predlogi za izboljšanje stanja 

V okviru empiri ne raziskave nismo potrdili povezanosti niti dejavnikov zadovoljstva niti 

delovne situacije z zdravstvenim absentizmom. Pri analizi dejavnikov zadovoljstva smo 

ugotovili, da so poklicni gasilci stopnjo zadovoljstva ocenili s povpre no oceno 3,71, kar je 

ugodno, vendar menimo, da bi bila z uporabo posameznih ukrepov ta stopnja lahko še višja. 

Na podlagi izidov raziskave zato v nadaljevanju predstavljamo predloge, s katerim bi lahko v 

prou evanih poklicnih gasilskih enotah vodstvo vplivalo na izboljšanje stopnje zadovoljstva 

zaposlenih in vzpostavilo boljši na in vodenja zdravstvenega absentizma.  

Po pregledu delovnih motivov, s katerimi poklicni gasilci niso zadovoljni in mislijo, da bi jih 

bilo potrebno spremeniti, menimo, da bi vodstvo s povišanjem pla e, boljšimi možnostmi 
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napredovanja ter obveš enostjo o dogodkih pove alo stopnjo zadovoljstva. Glede na rezultate 

obstaja verjetnost, da bi se stopnja zadovoljstva pove ala tudi, v kolikor bi se spremenila 

možnost strokovnega razvoja, ugled dela ter vodenje in vodstveni odnosi.  

Poklicni gasilci so v okviru ankete izpostavili, da niso pla ani po u inku in da razmerja med 

pla ami niso primerna in pravi na. Zakonodaja nagrajevanje po u inku dolo a, vendar 

zaenkrat javnim uslužbencem, kamor so vklju eni tudi poklicni gasilci, del pla e za redno 

delovno uspešnost, zaradi interventnih ukrepov, ne pripada. Edino orodje, na katerega vodstvo 

(lahko) vpliva, je zmanjšanje in/ali odprava nepravilnih razmerij med posameznimi delovnimi 

mesti. V ta namen naj ustrezno postavi hierarhijo in sistemizira delovna mesta, kot tudi glede 

zakonskih omejitev v povezavi s pla ami odkrito seznani vse zaposlene.  

Poklicni gasilci so izpostavili pomanjkljivo obveš enost o dogodkih, kar je v asu, ko imamo 

na razpolago veliko komunikacijskih orodij (elektronska pošta, mobilni telefoni, sestanki, 

bilteni, intranet ipd.), nesprejemljivo. Predlagamo, da vodstvo preveri, na kakšen na in 

zaposleni sedaj prejemajo informacije, kateri na in(i) jim ustreza(jo), ali so informacije jasne 

in verodostojne, ali jih je dovolj, in sicer s ciljem, da na in komuniciranja prilagodi potrebam, 

pri akovanjem in nivoju razumevanja informacij posameznih skupin zaposlenih. 

Glede na to, da so poklicni gasilci izpostavili, da bi bilo potrebno spremeniti možnosti 

strokovnega razvoja, predlagamo, da vodstvo bolj spodbuja medgeneracijski prenos znanja in 

veš in, saj imajo na eni strani starejši obilico izkušenj, na drugi strani pa mlajši nova znanja in 

druga ne poglede. Tak prenos znanja in veš in naj bo prirejen konkretnim potrebam in 

podro ju dela, gre za neposredno povezavo teorije s prakso.  

Poklicni gasilci so izrazili, da bi bilo potrebno pove ati ugled dela, eprav glede na rezultate 

neodvisne raziskave Ogledalo Slovenije s strani raziskovalne družbe Valicon, ravno gasilci 

uživajo najvišje zaupanje (Zorko 2014). Vodstvu predlagamo, da jasno za rta cilje in hkrati 

dopusti manjša odstopanja iz za rtane poti, predvsem pa da svojim zaposlenim z besedami in 

dejanji dokazuje, da so cenjeni in dragoceni.  

Poklicni gasilci so izpostavili, da bi bile spremembe potrebne tudi pri vodenju in vodstvenih 

odnosih. Predlagamo, da se vodstvo zaveda razli nosti med ljudmi in da ni vsak primeren za 

vodenje, etudi izpolnjuje formalni pogoj izobrazbe. Pri izbiri vodilnega kadra naj upošteva 

osebnostne lastnosti kandidatov, organizacijske in komunikacijske sposobnosti. Trenutne 

vodje naj usposobi s podro ja u inkovitega razreševanja konfliktov, komuniciranja ipd.  

V poklicnih gasilskih enotah podatkov o zdravstvenem absentizmu ne vodijo. Priporo ljivo je 

natan no in redno meriti absentizem, zato predlagamo, da se vzpostavi tak na in vodenja 

podatkov, da bo možno ugotovili, kateri dejavniki vplivajo in kako, predvsem pa izbrati 

ustrezne ukrepe, s katerimi bi lahko vplivali na njegovo zmanjšanje. Z ustrezno obdelavo bi 

bilo možno narediti primerjave za posamezne zaposlene, analizirati in primerjati medsebojne 
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povezanosti in vpliv na medosebne odnose, u inkovitost vodenja, delovno okolje, pogoje dela 

ipd.  

3.4 Sklepi iz empiri nega dela raziskave 

V okviru empiri nega dela raziskave smo najprej naredili analizo dejavnikov delovnega 

zadovoljstva in analizo delovnih motivov. Pri analizi dejavnikov zadovoljstva (glej 

preglednico 5) smo ugotovili, da so poklicni gasilci najvišje ocenili zanimivost dela, odnose s 

sodelavci in ugled dela, medtem ko so najnižjo oceno namenili pla i in soodlo anju pri delu. 

Pri pregledu analize delovnih motivov (glej preglednico 21) lahko zaklju imo, da poklicni 

gasilci pripisujejo velik pomen dobrim odnosom s sodelavci, stalnosti in varnosti zaposlitve, 

dobremu vodenju in vodstvenim odnosom, dobrim delovnim razmeram in pogojem dela, 

možnostim strokovnega razvoja itd., za katere lahko povzamemo, da so to dejavniki, ki jih 

povezujemo z na inom vodenja. 

V drugem delu smo v okviru faktorske analize za oceno komunalitet uporabili metodo glavnih 

osi. Po uporabi rotacije faktorskih osi smo za dejavnike delovnega zadovoljstva na podlagi 

kriterija lastnih vrednosti ugotovili, da lahko model ocenimo s tremi skupnimi dejavniki, ki 

smo jih poimenovali dejavnik vodenja, dejavnik pozitivne delovne klime in dejavnik 

participacije. Za delovne motive smo na podlagi kon nega rotiranega faktorskega modela 

ocenili, da bi jih lahko pojasnili z dvema skupnima dejavnikoma, in sicer z dejavnikom 

vodenja in dejavnikom participacije. Hkrati pa pri delovnih motivih menimo, da bi rezultat 

analize lahko navezali tudi na Herzbergovo teorijo motivacije in v povezavi z njo prvi 

dejavnik poimenovali dejavnik higieniki in drugega dejavnik motivatorji. 

V tretjem delu smo podatke o zdravstvenem absentizmu, pridobljene od NIJZ, najprej 

agregirali po letih in za izra un vseh štirih indeksov bolniškega staleža uporabili obrazce za 

tehtane sredine koeficientov. Pri pregledu rezultatov smo ugotovili, da se število primerov, 

število izgubljenih koledarskih dni in vsi indeksi bolniškega staleža iz leta v leto sicer 

spreminjajo, vendar imajo generalno trend upadanja, kar je ugodno.  

Na koncu empiri nega dela smo z analizo povezanosti, pri emer smo zaradi majhnega števila 

enot izbrali neparametri no metodo povezanosti, ki bazira na podlagi Spearmanovega 

korelacijskega koeficienta, preverili naslednji dve hipotezi:  

H1: Motivacijski dejavniki delovnega zadovoljstva so statisti no zna ilno povezani s 

stopnjo zdravstvenega absentizma. 

H2: Motivacijski dejavniki delovne situacije so statisti no zna ilno povezani s stopnjo 

zdravstvenega absentizma.  

Ugotovili smo, da je pri vseh dejavnikih obeh hipotez stopnja zna ilnosti ve ja od 0,05, to 

pomeni, da povezanosti ni mogo e potrditi in zaradi tega smo obe hipotezi zavrnili.  



 

89 

4 ZAKLJU EK  

V magistrski nalogi smo prou evali povezavo zdravstvenega absentizma in nefinan nih 

dejavnikov motivacije pri poklicnih gasilcih v Republiki Sloveniji. V zaklju nem poglavju 

predstavljamo najpomembnejše ugotovitve oz. sklepe, do katerih smo prišli pri prou evanju 

literature in izvedbi ankete, opredeljujemo kakšen je teoreti ni in prakti ni prispevek naloge k 

znanosti ter predstavljamo predloge za nadaljnje možnosti raziskovanja obravnavanega 

raziskovalnega problema. 

4.1 Sklepi iz celotne raziskave 

Zdravstveni absentizem v organizacijah predstavlja resen družbeni in ekonomski problem. 

Vzroki zanj so sicer razli ni, vendar tovrstni izostanki organizacijam, državi in družbi 

povzro ajo visoke stroške, hkrati pa vplivajo tudi na odnose med zaposlenimi in njihovo 

motiviranost. Ravno zato motivacija in zadovoljstvo zaposlenih vse bolj pridobivata na 

pomenu. Univerzalna formula za motiviranje ne obstaja, saj ima vsakdo razli ne potrebe, želje 

in pri akovanja, vendar obstaja predpostavka, da nekateri motivacijski dejavniki posameznike 

bolj in drugi manj motivirajo. V ta namen smo v magistrski nalogi raziskali povezanost 

zdravstvenega absentizma in nefinan nih dejavnikov motivacije pri poklicnih gasilcih. 

Teoreti ni del smo podprli z doma o in tujo relevantno literaturo, obrazložili temeljne pojme: 

absentizem, management, vodenje, motivacija, uspešnost organizacije in opisali pomembnejše 

motivacijske teorije. V raziskovalnem - empiri nem delu smo kot orodje raziskave uporabili 

anketo in naredili statisti no analizo ter podali rezultate. Pomembno je, da managerji poznajo 

imve  motivacijskih dejavnikov in se zavedajo njihovega vpliva na ljudi, saj le tako 

zaposlene pravilno motivirajo in na tak na in skupno dosegajo smotre in cilje organizacije.  

Odsotnost z delovnega mesta zmanjšuje motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, zato je 

potrebno skrbeti za njihovo dobro po utje, ki ga dosežemo z dobro organizacijsko klimo. Prav 

tako na zmanjševanje absentizma ugodno vplivajo odnosi s sodelavci, vodja in vodenje, 

delovni pogoji, stalnost in varnost zaposlitve, zanimivost dela, osebni razvoj, medsebojna 

komunikacija idr.  

Vprašalnik je izpolnilo 356 poklicnih gasilcev iz 13 poklicnih gasilskih enot v Sloveniji, kar 

predstavlja visok delež, in sicer 60,9 % vseh razdeljenih vprašalnikov. Glede na vrnjene 

vprašalnike so v anketi sodelovali samo moški poklicni gasilci, zato rezultati celotnega 

empiri nega dela naloge zajemajo le moško populacijo, eprav imamo v Sloveniji dve 

poklicni gasilki, in sicer eno v Celju in eno v Ljubljani.  

Podatke o zdravstvenem absentizmu smo pridobili od NIJZ, ki je v Sloveniji edino, ki vodi in 

obdeluje podatke o bolniški odsotnosti. Po opravljeni agregaciji podatkov smo za izra un 

vseh štirih indeksov bolniškega staleža (% bolniškega staleža, indeks onesposabljanja, indeks 
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frekvence, resnost) uporabili obrazce za tehtane sredine koeficientov. Šele nato smo indekse 

bolniškega staleža PGE primerjali z indeksi bolniškega staleža na ravni države, pri emer smo 

ugotovili, da so indeksi bolniškega staleža pri PGE manjših kot na ravni države, pri obeh pa je 

prisoten trend upadanja, kar je ugodno.  

Na podlagi kon nega rotiranega faktorskega modela ocenjujemo, da bi: 

dejavnike zadovoljstva lahko pojasnili s tremi skupnimi dejavniki, in sicer z dejavnikom 

vodenja, dejavnikom pozitivne delovne klime in dejavnikom participacije, 

delovne motive lahko pojasnili z dvema skupnima dejavnikoma, pri emer razlago 

podajamo na dva na ina: v prvem primeru dejavnika poimenujemo skladno z vsebino 

posameznega dejavnika, in sicer dejavnik vodenja in dejavnik participacija. V drugem 

primeru razlage pa se navezujemo na teorijo s podro ja motivacije, in sicer na 

Herzbergovo teorijo motivacije, pri emer prvo spremenljivko poimenujemo dejavnik 

higieniki in drugo dejavnik motivatorji.  

V empiri nem delu smo z analizo povezanosti preverili dve hipotezi, in sicer: 

H1: Motivacijski dejavniki delovnega zadovoljstva so statisti no zna ilno povezani s 

stopnjo zdravstvenega absentizma. 

H2: Motivacijski dejavniki delovne situacije so statisti no zna ilno povezani s stopnjo 

zdravstvenega absentizma;  

Zaradi majhnega števila enot smo izbrali neparametri no metodo povezanosti, ki bazira na 

podlagi Spearmanovega korelacijskega koeficienta. Pri preverjanju obeh hipotez smo 

ugotovili, da je stopnja zna ilnosti ve ja od 0,05, zaradi esar nismo mogli potrditi 

povezanosti ne med dejavniki delovnega zadovoljstva ne med dejavniki delovne situacije s 

stopnjo zdravstvenega absentizma. Hipotezo H1 kot H2 smo zaradi tega zavrnili. 

4.2 Prispevek k znanosti 

Teoreti ni prispevek naloge k znanosti je v tem, da smo podali nove poglede in spoznanja o 

zdravstvenem absentizmu in motivaciji, z namenom natan nega razumevanja pojasnili pomen 

obeh pojmov, poleg pa razložili še, kaj je management, vodenje in uspešnost organizacije, saj 

menimo, da so ti pojmi medsebojno povezani.  

Prakti ni prispevek naše raziskave predstavljajo izidi raziskave v 13 poklicnih gasilskih 

enotah. Podobnih raziskav o tem, kako in e je delovno zadovoljstvo povezano z 

zdravstvenim absentizmom do sedaj v Sloveniji ni, zato lahko re emo, da je naša raziskava v 

slovenskem prostoru nova. V našem primeru povezav med delovnim zadovoljstvom oz. 

delovno situacijo in zdravstvenim absentizmom nismo potrdili. Ne glede na to menimo, da bi 

se rezultati lahko uporabili pri nadaljnjih raziskavah, predvsem pri izdelavi strokovnih mnenj 

za izboljšanje delovnega zadovoljstva s ciljem zmanjševanja, ne samo zdravstvenega 



 

91 

absentizma, ampak tudi drugih izostankov zaposlenih z delovnega mesta, kot so pred asni 

odhodi iz dela, zamujanje ipd.  

Poleg tega smo v magistrski nalogi prikazali, kakšno je videnje poklicnih gasilcev glede 

sprememb delovnih motivov, pri emer smo podali tudi predloge za izboljšanje nekaterih 

izmed njih, kar bo neposredno v korist vodstvu in drugim udeležencem v poklicnih gasilskih 

enotah, posredno pa tudi tistim, ki jih zanima podro je managementa, vodenja, motivacije in 

absentizma.  

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Zaposlenemu najve  pomeni zadovoljstvo na delovnem mestu, organizacije pa si želijo imeti 

zadovoljne zaposlene, saj so ti pri svojem delu uspešnejši, zaradi esar je uspešnejša tudi 

organizacija.  

Na podlagi izidov iz empiri ne raziskave smo pripravili predloge za izboljšanje delovnega 

zadovoljstva pri tistih delovnih motivih, za katere so poklicni gasilci ocenili, da bi bile 

potrebne spremembe. Vodstvo naj bi te predloge vklju ilo v svoje vodenje, nato pa bi bilo po 

dolo enem asu smiselno raziskavo delovnega zadovoljstva ponoviti. Na ta na in bi lahko 

primerjali rezultate in med drugim ugotovili, ali so bili predlagani ukrepi pravilni in predlagali 

nove. 

Glede na to, da se v poklicnih gasilskih enotah ne vodi podatkov o posameznih vzrokih za 

zdravstveni absentizem, predlagamo, da se tak na in vodenja podatkov vzpostavi. Na ta na in 

bi bilo možno narediti primerjave za posamezne zaposlene, analizirati in primerjati 

medsebojne povezanosti in vpliv na medosebne odnose, u inkovitost vodenja, delovno okolje, 

pogoje dela ipd. Smiselno bi bilo vklju iti in voditi tudi druge vrste odsotnosti z dela, kot so 

zamujanje na delo, pred asni odhod z dela ipd., ter preveriti povezavo dejavnikov 

zadovoljstva oz. delovne situacije z vsemi vrstami izostankov. 

Zaželeno bi bilo: 

narediti raziskavo in preveriti povezavo med: 

motivacijo in zdravstvenim absentizmom tudi pri drugih profilih v poklicnih gasilskih 

enotah, torej pri zaposlenih v vodstvu, preventivi in skupnih službah,  

motivacijo in zdravstvenim absentizmom pri poklicnih gasilcih v tujini,  

motivacijo in zdravstvenim prezentizmom poklicnih gasilcev, 

narediti raziskavo in preveriti povezavo med motivacijo poklicnih gasilcev in 

zadovoljstvom uporabnikov, 

namesto vprašalnika uporabiti intervju z namenom pridobivanja podatkov o dejavnikih 

delovnega zadovoljstva. 
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Priloga 1VPRAŠALNIK 

Spoštovani, 
 
sem študentka magistrskega študijskega programa na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management Koper. 
Vodstvo vašega zavoda mi je dovolilo izvedbo raziskave, na kateri bo temeljilo moje magistrsko delo, ki 
obravnava povezavo zdravstvenega absentizma in nefinan nih dejavnikov motivacije pri poklicnih gasilcih. 
 
Pred vami je vprašalnik, ki je sestavljen iz treh delov. Prvi del zajema splošne informacije o vas kot anketirancu, 
drugi sklop zajema vprašanja namenjena prou evanju vašega zadovoljstva pri delu, v tretjem sklopu pa vprašanja 
obravnavajo vašo delovno motivacijo.  
 
Da bo raziskava verodostojna in prikazovala dejansko stanje, je zelo pomembno da navodila in vprašanja 
natan no preberete ter iskreno odgovorite. Anketiranje bo v poklicnih gasilskih enotah potekalo med                  
7. septembrom 2015 in 16. oktobrom 2015, zato vas vljudno prosim, da si vzamete približno 15 minut in anketo 
izpolnite ter jo oddate v kadrovsko službo vašega zavoda. 
 
Anketa je anonimna, izidi bodo uporabljeni izklju no v raziskovalne namene.  
 
Za vaše sodelovanje in dragoceni as se vam že v naprej zahvaljujem. 

Andreja BEŠTER 
 
1. SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANCU 

Pred odgovorom obkrožite ustrezno številko in dopolnite prazen prostor, kjer je to potrebno. 

1.1. Spol 
 1.  MOŠKI 2.  ŽENSKI   

1.2. Starost  
Obkrožite številko Starost 

1 do 19 let 

2 od 20 do 29 let 

3 od 30 do 39 let 

4 od 40 do 49 let 

5 50 let in ve  

1.3. Koliko asa ste zaposleni v tem zavodu 
Obkrožite številko Staž v zavodu 

1 do 2 leti 

2 od 2 do 4 leta 

3 od 5 do 9 let 

4 od 10 do 19 let 

5 20 let in ve  

1.4. Kakšna je vaša stopnja izobrazbe - obkrožite ustrezno številko 
1.  nekvalificirani delavec (nedokon ana osnovna šola, dokon ana osnovna šola, priu eni za poklic) 
2.  kvalificirani delavec (kon ana dveletna poklicna šola, kon ana triletna poklicna šola) 
3. srednja izobrazba (kon ana štiri ali petletna srednja šola) 
4. višja ali visoka izobrazba (kon ana višja dveletna šola, kon ana visoka triletna šola) 
5. univerzitetna izobrazba ali ve  
 
Obkrožite raven kadrovske strukture, v kateri se nahaja vaše delovno mesto 
1.  vršni management (poveljnik gasilske operative, namestnik poveljnika gasilske operative, poveljnik gasilske 

operativne enote, vodja gasilske izmene I ali II, vodja gasilske preventive I ali II, vodja gasilske tehnike) 
2. srednji management (namestnik vodje gasilske izmene I ali II, vodja gasilske vzdrževalne službe, vodja 

gasilske skupine, vodja gasilskega oddelka) 
3. druga delovna mesta (kandidat za gasilca, gasilec, gasilec dispe er specialist, gasilec I, gasilski inštruktor I 

ali II) 
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2. ZADOVOLJSTVO PRI DELU 

Ob vsaki trditvi obkrožite tisto številko, za katero mislite, da predstavlja vašo stopnjo strinjanja oz. stopnjo 
zadovoljstva. Številke od 1 do 5 imajo naslednji pomen: 
1  zelo nezadovoljen (pomeni, da ste zelo nezadovoljni) 
2  nezadovoljen (pomeni, da ste z ne im nezadovoljni) 
3  srednje zadovoljen (pomeni, da niste niti zadovoljni, pa tudi ne nezadovoljni) 
4  zadovoljen (pomeni, da ste zadovoljni, vendar ne tako zelo) 
5  zelo zadovoljen (pomeni da ste z ne im zelo zadovoljni) 
 

2.1. DELOVNE RAZMERE IN POGOJI DELA zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Delovni prostori zavoda so urejeni in zagotavljajo prijetno delovno okolje. V prostorih 
se skrbi za isto o in red. 

1 2 3 4 5 

Za pogoje dela je v zavodu dobro poskrbljeno (primerna velikost, temperatura in 
osvetljenost prostorov ipd.). 

1 2 3 4 5 

Zaposleni razpolagamo s sodobno opremo (gasilska, ra unalniška, druga oprema), kar 
omogo a hitrejše in enostavnejše opravljanje nalog. 

1 2 3 4 5 

Svoje delo lahko sproš eno in kvalitetno opravljam, saj je v izmeni vedno dovolj 
zaposlenih. 

1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z delovnim asom (trajanje delovnika, izmensko delo, razporeditev 
delovnih dni ipd.). 

1 2 3 4 5 

V zavodu nimam težav v zvezi s koriš enjem prostih dni (dopust, fond ur, pred asni 
odhod z dela ipd.). 

1 2 3 4 5 

V zavodu nimam težav v zvezi s koriš enjem prostih dni (dopust, fond ur, pred asni 
odhod z dela ipd.). 

1 2 3 4 5 

 

2.2.OBVEŠ ENOST O DOGODKIH V ZAVODU zelo 
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Zaposleni smo dobro obveš eni o pomembnih dogodkih, ki zadevajo dogajanje v 
zavodu in v zvezi z njim. 

1 2 3 4 5 

Vsem zaposlenim so politika, rezultati in cilji zavoda jasni. 1 2 3 4 5 

Zaposleni smo o odlo itvah vodstva redno in sproti obveš eni.  1 2 3 4 5 

Zaposleni dobimo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v drugih izmenah in dnevni 
službi. 

1 2 3 4 5 

Zavod zaposlene ustrezno obveš a in uporablja dovolj ‘‘komunikacijskih orodij’’ (zbor 
delavcev, strokovni kolegij, razli na sre anja, intranet, oglasna deska ipd.). 

1 2 3 4 5 

Imam možnost, da se seznanim in pridobim vse informacije oz. podatke v zvezi z 
zavodom, ki me zanimajo. 

1 2 3 4 5 

 

2.3. PLA A zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Z višino moje pla e sem zadovoljen. Omogo a mi dostojno življenje. 1 2 3 4 5 

Moja pla a je vsaj enaka oz. ve ja od pla e, kot jo za enako delo prejemajo v drugih 
poklicnih gasilskih enotah.  

1 2 3 4 5 

V zavodu so razmerja med pla ami pravi na in primerna. 1 2 3 4 5 

Zaposleni smo pla ani tudi po u inku. Nadrejeni opazijo tistega, ki se trudi in dela 
dobro ter ga ustrezno višje nagradijo.  

1 2 3 4 5 

Zaposleni za posebne pogoje dela (no no delo, izmensko delo, delo ob vikendih in 
praznikih, nadurno delo idr.) prejemamo dovolj stimulativno pla ilo.  

1 2 3 4 5 

Z drugimi materialnimi ugodnostmi (brezpla ni izleti, brezpla na uporaba fitnessa in 
plezalne stene ipd.) oz. dodatki k pla i sem zadovoljen. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni me za dobro in kvalitetno opravljeno delo pohvalijo. 1 2 3 4 5 
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POZOR! V vrsticah izrazite svojo stopnjo strinjanja oz. izrazite zadovoljstvo s tem podro jem. 

2.4. ODNOSI S SODELAVCI zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Pogovori med podrejenimi in nadrejenimi so prijatejski, sproš eni, enakopravni. Ni me 
strah pred nadrejenim in nimam ob utka, da bi se nadrejeni oz. vodja do mene obnašal 
vzvišeno.  

1 2 3 4 5 

Med seboj si sodelavci zaupamo, naši medosebni odnosi do dobri, opazna je pozitivna 
klima.  

1 2 3 4 5 

V naši izmeni smo zelo dobro organiziran tim in veliko sodelujemo. Drug drugemu 
pomagamo in ko je potrebno, si delo med seboj porazdelimo. 

1 2 3 4 5 

Imam možnost, da s sodelavci razvijam prijateljske odnose. 1 2 3 4 5 

Konflikte in nesoglasja, ki nastanejo med vodji in zaposlenimi, rešujemo odkrito, sproti 
in pravi no.  

1 2 3 4 5 

 

2.5. STALNOST IN VARNOST ZAPOSLITVE zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Nimam strahu pred izgubo zaposlitve, saj menim, da zavod v prihodnjih nekaj letih ne 
bo odpuš al. 

1 2 3 4 5 

V zavodu je ob utiti skrb za zaposlene, saj imamo vsi zaposleni sklenjene pogodbe za 
nedolo en as. Zaposlitev za nedolo en as dobijo tudi na novo zaposleni. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo posameznika, ki svojega dela ne opravlja dovolj kvalitetno, ne ustrahuje s 
premestitvijo ali izgubo zaposlitve, ampak mu ponudi in po potrebi pomaga, da se 
dodatno usposobi.  

1 2 3 4 5 

Brez zadržkov lahko izrazim svoje mnenje o na inu in pogojih dela, saj me ni strah 
sankcij. 

1 2 3 4 5 

Ne bojim se biti dlje asa odsoten z dela (npr. zaradi poškodbe, bolezni, porodniškega 
dopusta itn.), ker vodstvo te vrste odsotnosti razume. 

1 2 3 4 5 

e bi bilo v zavodu potrebno dvigniti raven izobrazbe zaposlenih, bi nas vodstvo o tem 
obvestilo in stimuliralo k izobraževanju. Zaradi tega ne bi prišlo do prerazporeditve ali 
prekinitve delovnega razmerja in zaposlovanja novega, bolj izobraženega kadra  

1 2 3 4 5 

 

2.6. UGLED DELA zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Rad imam svoje delo in zunaj zavoda brez težav povem, kje in kaj delam. 1 2 3 4 5 

Naša poklicna gasilska enota ima v okolju velik ugled in ponosen sem, da sem v njej 
zaposlen.  

1 2 3 4 5 

V strokovnih krogih mi za moje delo izrekajo priznanje. 1 2 3 4 5 

Bolj samozavesten se po utim zaradi položaja oz. delovnega mesta, na katerem sem.  1 2 3 4 5 

Zaradi svojega dela in delovnih rezultatov me sodelavci ob udujejo in spoštujejo. 1 2 3 4 5 

Ugled in avtoriteto v zavodu imam zaradi delovnega mesta, na katerem sem. 1 2 3 4 5 

 

2.7. VARNOST DELA zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

V zavodu je pravna varnost visoka, saj vodstvo ne krši, ampak upošteva tako 
zakonodajo kot dogovore z zaposlenimi. 

1 2 3 4 5 

Seznanjen sem s tem, da imamo predstavnika delavcev v svetu zavoda in da je ta oseba 
zadolžena za uveljavljanje interesov zaposlenih v zavodu. Nanj se lahko kadarkoli obrnem 
in vem, da se bo zavzel za moje pravice, probleme itn. 

1 2 3 4 5 

Vodje skrbijo za varnost in zdravje pri delu. Osebna varovalna oprema nam je zagotovljena 
in za njeno uporabo smo ustrezno usposobljeni. Gasilska oprema in naprave so varne za 
uporabo. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni nam skušajo omogo iti im boljše pogoje dela, saj se zavedajo, da 
opravljamo delo, ki je ob asno zelo naporno.  

1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s socialno varnostjo (kolektivno nezgodno zavarovanje, pla evanje 
prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ipd.). 

1 2 3 4 5 
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POZOR! V vrsticah izrazite svojo stopnjo strinjanja oz. izrazite zadovoljstvo s tem podro jem. 

2.8. VODJA IN VODSTVENI ODNOSI zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Nadrejeni oz. vodja je zelo dober poznavalec stroke, spremlja novosti in se stalno 
izpopolnjuje. Vsem nam je za zgled. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni oz. vodja je navdušen in zavzet, nas spodbuja, motivira ter z lastnim 
zgledom kaže, kakšen je pravilen odnos do dela. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni oz. vodja ima managerske sposobnosti. 1 2 3 4 5 

Nadrejeni oz. vodja med nami ne dela razlik, nas spoštuje, nam prisluhne in je vedno 
pripravljen pomagati. 

1 2 3 4 5 

V zavodu nimamo ukazovalnega vodenja, ampak delo po predhodnih napotkih s strani 
nadrejenega oz. vodje opravljamo samostojno. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni oz. vodja nam da jasno vedeti, kaj pri akuje od nas, s im je oz. ni zadovoljen. 
Spremlja naše delovne rezultate in nas usmerja, o vsem se lahko odkrito pogovorimo. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni oz. vodja sprejema in upošteva pripombe, kritike glede njegovega dela ter se 
trudi spremeniti svoj na in vodenja. 

1 2 3 4 5 

 

2.9. ZAHTEVNOST DELA zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Zadovoljen sem, da pri delu nimam težav zaradi razli nih fizi nih obremenitev 
(bole ine v posameznih delih telesa, utrujenost itn.).  

1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem, da zaradi psiholoških in psihosocialnih obremenitev (razli ne oblike 
stresa) nimam težav. 

1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem, da vodje nad zaposlenimi ne vršijo pritiska oz. da nas ne 
preobremenjujejo. 

1 2 3 4 5 

V zavodu so pogoji dela dobri in zaposleni radi prihajamo v službo, zato ni veliko bolniških 
izostankov ali drugih vrst odsotnosti (zamujanje na delo, pred asni odhod z dela ipd.). 

1 2 3 4 5 

Delovne naloge oz. obseg dela nadrejeni razporeja pravi no, tako da smo vsi zaposleni 
enako obremenjeni.  

1 2 3 4 5 

Do nekaterih posameznikov smo tolerantni in jim pustimo, da delajo manj kot drugi. 1 2 3 4 5 
 

2.10. MOŽNOST NAPREDOVANJA zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Sistem napredovanja v zavodu je jasen in vsi zaposleni smo seznanjeni s kriteriji za 
napredovanje. 

1 2 3 4 5 

Vsak ima možnost napredovati. 1 2 3 4 5 

Znotraj zavoda je obstoje i sistem napredovanja stimulativen in lahko si kreiram svojo 
karierno pot. 

1 2 3 4 5 

Vodilni kader sam vzgaja svoje naslednike, to pomeni, da na višja delovna mesta 
zaposlujemo svoje zaposlene, ki jih pred tem ustrezno usposobimo in izobrazimo. 

1 2 3 4 5 

Sistem napredovanja v zavodu je pravi en. Tisti, ki so najboljši, zasedejo najboljša 
delovna mesta in imajo možnost napredovati. 

1 2 3 4 5 

 

2.11. MOŽNOST STROKOVNEGA RAZVOJA zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

V našem zavodu je za izobraževanje in udeležbo na usposabljanjih namenjenih dovolj 
finan nih sredstev. 

1 2 3 4 5 

Izobraževalni sistem je ustrezen. 1 2 3 4 5 

Povezava med sistemom izobraževanja, usposabljanja in sistemom napredovanja je 
ustrezna.  

1 2 3 4 5 

e zaposleni izrazimo voljo in željo, se to upošteva - imamo oz. dobimo možnost, da se 
izobražujemo, usposabljamo in izpopolnjujemo. 

1 2 3 4 5 

Imam možnost udeležbe razli nih usposabljanj in na ta na in pridobivam specializirano 
znanje. 

1 2 3 4 5 

V našem zavodu pridobivamo znanje oz. se u imo drug od drugega, to pomeni, da bolj 
izkušeni posamezniki svoje znanje prenanašajo na druge.  

1 2 3 4 5 

Na delu razvijam lastne potenciale in osebno rast. 1 2 3 4 5 
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POZOR! V vrsticah izrazite svojo stopnjo strinjanja oz. izrazite zadovoljstvo s tem podro jem. 

2.12. SVOBODA IN SAMOSTOJNOST PRI DELU zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Pri opravljanju mojih delovnih nalog sem precej neodvisen, o uvajanju priporo il 
stroke, o postopkih dela in vrstnem redu delovnih nalog odlo am sam. 

1 2 3 4 5 

Pri opravljanju dela, delovnih nalog se po utim samozavesten. 1 2 3 4 5 

Za opravljanje mojega dela sem pridobil dovolj znanja. Sem dovolj usposobljen. 1 2 3 4 5 

Nadrejeni oz. vodje nas podpirajo in spodbujajo, da prevzemamo bolj odgovorna dela. 1 2 3 4 5 

Nadrejeni oz. vodja zaupa v moje delovne sposobnosti, me redko nadzira in popravlja. 1 2 3 4 5 

Veliko težav rešim samostojno in o tem nadrejenega oz. vodje ne obvestim. 1 2 3 4 5 

 

2.13. SOODLO ANJE PRI DELU zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Lahko sodelujem pri pomembnih odlo itvah zavoda (npr. reševanje poslovno-
organizacijskih zadev). 

1 2 3 4 5 

Ko gre za reševanje pravic posameznika, zaposleni vodstvu velikokrat podamo pobude. 
Vodstvo našim pobudam prisluhne oz. zahtevam ugodi. 

1 2 3 4 5 

Pri dolo anju delovnih opravil, izvajanju gasilske taktike oz. oblikovanju delovnih 
postopkov imam možnost sodelovanja. Moje predloge nadrejeni upoštevajo. 

1 2 3 4 5 

Vsak zaposleni lahko poda predlog za izboljšanje. 1 2 3 4 5 

Pri dolo anju ciljev zavoda sodelujemo vsi zaposleni, ne samo vodje. 1 2 3 4 5 

Za uveljavitev svojih pobud in predlogov sem pripravljen prevzeti odgovornost. 1 2 3 4 5 

Nadrejeni me vprašajo, katere nagrade me najbolj motivirajo in poskušajo želji imbolj 
ugoditi. 

1 2 3 4 5 

 

2.14. USTVARJALNOST DELA zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

V zavodu se spodbuja ustvarjalnost zaposlenih. 1 2 3 4 5 

Moje delo je kreativno in ne rutinsko. 1 2 3 4 5 

Rutinske naloge nadrejeni skušajo spremeniti v bolj ustvarjalne in zahtevne. 1 2 3 4 5 

Organizirano je zbiranje mnenj, predlogov, pripomb, idej ipd. in vsak lahko kadarkoli 
opozori na posamezen organizacijski ali delovni problem. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni se med seboj pogovarjamo o problemih in v asih se ideje o reševanju le-teh 
porodijo med neformalnimi pogovori. 

1 2 3 4 5 

Nadrejeni delo razporejajo tako, da opravljamo razna dela in pri tem pogosto 
upoštevajo naše želje.  

1 2 3 4 5 

Pri svojem delu se sre ujem z veliko novimi izzivi. 1 2 3 4 5 

 

2.15. ZANIMIVOST DELA zelo  
nezadovoljen 

zelo
zadovoljen

Moje delo je zelo zanimivo. 1 2 3 4 5 

Moje delo je zelo koristno in imam ob utek, da za zavod predstavlja dodano vrednost. 1 2 3 4 5 

Pri svojem delu se sre ujem z razli nimi izzivi. 1 2 3 4 5 

utim, da je moje delo zelo odgovorno. 1 2 3 4 5 

Ker v delo uvajamo nove takti ne ukrepe in postopke, se naše storitve izboljšujejo.  1 2 3 4 5 

Pri izvajanju delovnih nalog se sre ujem z zanimivimi posamezniki in vrhunskimi 
strokovnjaki. 

1 2 3 4 5 
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3. DELOVNI MOTIVI IN DEJAVNIKI DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA 

Ob vsakem delovnem motivu obkrožite tisto številko, za katero mislite, da predstavlja vaše mnenje. Številke od 
1 do 5 imajo naslednji pomen: 
1  sploh nepomembno 
2  nepomembno 
3  pomembno v majhnem obsegu 
4  pomembno 
5  zelo pomembno 
 
 

3.1.  Kateri delovni motivi je vam najpomembnejši pri opravljanju dela? 

DELOVNI MOTIVI sploh 
nepomembno 

 
zelo

pomembno

1. dobre DELOVNE RAZMERE IN POGOJI DELA 1 2 3 4 5 

2. dobra OBVEŠ ENOST O DOGODKIH V ZAVODU 1 2 3 4 5 

3. dobra PLA A 1 2 3 4 5 

4. dobri ODNOSI S SODELAVCI 1 2 3 4 5 

5. STALNOST IN VARNOST ZAPOSLITVE 1 2 3 4 5 

6. UGLED DELA 1 2 3 4 5 

7. VARNO DELO 1 2 3 4 5 

8. dober VODJA IN VODSTVENI ODNOSI 1 2 3 4 5 

9. LAHKO OZ. NEZAHTEVNO DELO 1 2 3 4 5 

10. dobre MOŽNOSTI NAPREDOVANJA 1 2 3 4 5 

11. dobre MOŽNOSTI STROKOVNEGA RAZVOJA 1 2 3 4 5 

12. SVOBODA IN SAMOSTOJNOST PRI DELU 1 2 3 4 5 

13. SOODLO ANJE PRI DELU 1 2 3 4 5 

14. USTVARJALNO DELO 1 2 3 4 5 

15. ZANIMIVO DELO 1 2 3 4 5 
 

Za vsak dejavnik delovnega zadovoljstva obkrožite tisto številko, za katero mislite, da predstavlja vaše mnenje. 
Številke od 1 do 5 imajo naslednji pomen: 
1  spremembe sploh niso potrebne 
2  spremembe niso potrebne 
3  spremembe so potrebne v majhnem obsegu 
4  spremembe so potrebne 
5  spremembe so nujno potrebne 
 
 

3.2. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno spremeniti oz. izboljšati v zavodu? 

DEJAVNIKI DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA spremembe sploh  
niso potrebne 

spremembe
so nujno potrebne

1. DELOVNE RAZMERE IN POGOJI DELA 1 2 3 4 5 

2. OBVEŠ ENOST O DOGODKIH V ZAVODU 1 2 3 4 5 

3. PLA A 1 2 3 4 5 

4. ODNOSI S SODELAVCI 1 2 3 4 5 
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POZOR! V vrsticah izrazite svojo stopnjo strinjanja oz. izrazite zadovoljstvo s tem podro jem. 

DEJAVNIKI DELOVNEGA ZADOVOLJSTVA spremembe sploh  
niso potrebne 

spremembe
so nujno potrebne

5. STALNOST IN VARNOST ZAPOSLITVE 1 2 3 4 5 

6. UGLED DELA 1 2 3 4 5 

7. VARNO DELO 1 2 3 4 5 

8. VODJA IN VODSTVENI ODNOSI 1 2 3 4 5 

9. LAHKO OZ. NEZAHTEVNO DELO 1 2 3 4 5 

10. MOŽNOSTI NAPREDOVANJA 1 2 3 4 5 

11. MOŽNOSTI STROKOVNEGA RAZVOJA 1 2 3 4 5 

12. SVOBODA IN SAMOSTOJNOST PRI DELU 1 2 3 4 5 

13. SOODLO ANJE PRI DELU 1 2 3 4 5 

14. USTVARJALNO DELO 1 2 3 4 5 

15. ZANIMIVO DELO 1 2 3 4 5 
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Priloga 2REZULTATI OSNOVNE STATISTI NE ANALIZE IN DEMOGRAFSKI PODATKI 

Preglednica P2. 1: Rezultati osnovne statisti ne analize 

 Enota Starost Staz Izobrazba Raven 

N 
Valid 356 350 349 354 352

Missing 0 6 7 2 4

Preglednica P2.2:  Število izpolnjenih vprašalnikov v posameznih poklicnih gasilskih enotah  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Ajdovš ina 8 2,2 2,2 2,2

Celje 32 9,0 9,0 11,2

Jesenice 29 8,1 8,1 19,4

Koper 31 8,7 8,7 28,1

Kranj 27 7,6 7,6 35,7

Krško 26 7,3 7,3 43,0

Ljubljana 77 21,6 21,6 64,6

Maribor 39 11,0 11,0 75,6

Nova Gorica 19 5,3 5,3 80,9

Novo mesto 23 6,5 6,5 87,4

Ravne 12 3,4 3,4 90,7

Sežana 20 5,6 5,6 96,3

Trbovlje 13 3,7 3,7 100,0

Total 356 100,0 100,0 

Preglednica P2.3: Število (struktura) anketiranih glede na starost  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

od 20 do 29 let 107 30,1 30,6 30,6

od 30 do 39 let 99 27,8 28,3 58,9

od 40 do 49 let 104 29,2 29,7 88,6

50 let in ve  40 11,2 11,4 100,0

Total 350 98,3 100,0 

Missing System 6 1,7  

Total  356 100,0  

Preglednica P2.4: Število (struktura) anketiranih glede na staž  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Do 2 leti 27 7,6 7,7 7,7

Od 2 do 4 leta 76 21,3 21,8 29,5

Od 5 do 9 let 74 20,8 21,2 50,7

Od 10 do 19 let 59 16,6 16,9 67,6

20 let in ve  113 31,7 32,4 100,0

Total 349 98,0 100,0 

Missing System 7 2,0  

Total  356 100,0  
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Preglednica P2.5: Število (struktura) anketiranih glede na doseženo stopnjo strokovne izobrazbe 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Nekvalificirani delavec 23 6,5 6,5 6,5

Kvalificirani delavec 63 17,7 17,8 24,3

Srednja izobrazba 219 61,5 61,9 86,2

Višja ali visoka izobrazba 44 12,4 12,4 98,6

Univerzitetna izobrazba in ve  5 1,4 1,4 100,0

Total 354 99,4 100,0 

Missing System 2 ,6  

Total  356 100,0  

Preglednica P2.6: Število (struktura) anketiranih glede na raven delovnega mesta  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Srednji management 55 15,4 15,6 15,6

Vršni management 50 14,0 14,2 29,8

Druga delovna mesta 247 69,4 70,2 100,0

Total 352 98,9 100,0 

Missing System 4 1,1  

Total  356 100,0  
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Priloga 3REZULTATI ANALIZE ANKETNIH PODATKOV  

Preglednica P3.1: Analiza zadovoljstva z delovnimi razmerami in pogoji dela - opisne statistike 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj    3,92  
Delovni prostori zavoda so urejeni in zagotavljajo prijetno delovno 
okolje. V prostorih se skrbi za isto o in red. 356 1 5 3,37 1,050

Za pogoje dela je v zavodu dobro poskrbljeno (primerna velikost, 
temperatura in osvetljenost prostorov ipd.). 356 1 5 3,74 0,899

Zaposleni razpolagamo s sodobno opremo (gasilska, ra unalniška, 
druga oprema), kar omogo a hitrejše in enostavnejše opravljanje 
nalog. 

356 1 5 3,78 0,973

Svoje delo lahko sproš eno in kvalitetno opravljam, saj je v izmeni 
vedno dovolj zaposlenih. 355 1 5 3,54 1,108

Zadovoljen sem z delovnim asom (trajanje delovnika, izmensko 
delo, razporeditev delovnih dni ipd.). 356 2 5 4,47 0,677

V zavodu nimam težav v zvezi s koriš enjem prostih dni (dopust, 
fond ur, pred asni odhod z dela ipd.). 356 1 5 4,31 0,881

V zavodu je odmor med delom urejen in možnost prehrane 
zagotovljena. 355 1 5 4,22 0,917

Valid N (listwise) 354   

Preglednica P3.2: Analiza zadovoljstva z obveš enostjo o dogodkih v zavodu - opisne statistike  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj    3,37  
Zaposleni smo dobro obveš eni o pomembnih dogodkih, ki zadevajo 
dogajanje v zavodu in v zvezi z njim. 356 1 5 3,42 1,049

Vsem zaposlenim so politika, rezultati in cilji zavoda jasni. 356 1 5 3,31 1,069

Zaposleni smo o odlo itvah vodstva redno in sproti obveš eni.  356 0 5 3,28 1,092
Zaposleni dobimo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v ostalih 
izmenah in dnevni službi. 356 1 5 2,91 1,075

Zavod zaposlene ustrezno obveš a in uporablja dovolj 
‘‘komunikacijskih orodij’’ (zbor delavcev, strokovni kolegij, razli na 
sre anja, intranet, oglasna deska ipd.). 

356 1 5 3,59 1,002

Imam možnost, da se seznanim in pridobim vse informacije oz. 
podatke v zvezi z zavodom, ki me zanimajo. 353 1 5 3,72 0,944

Valid N (listwise) 353   

Preglednica P3.3: Analiza zadovoljstva s pla o - opisne statistike  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj  3,13 

Z višino moje pla e sem zadovoljen. Omogo a mi dostojno življenje. 356 0 5 3,05 1,009
Moja pla a je vsaj enaka oz. ve ja od pla e, kot jo za enako delo 
prejemajo v drugih poklicnih gasilskih enotah.  350 1 5 3,15 0,948

V zavodu so razmerja med pla ami pravi na in primerna. 352 1 5 3,16 0,964
Zaposleni smo pla ani tudi po u inku. Nadrejeni opazijo tistega, ki se 
trudi in dela dobro ter ga ustrezno višje nagradijo.  353 0 5 2,87 1,202

Zaposleni za posebne pogoje dela (no no delo, izmensko delo, delo 
ob vikendih in praznikih, nadurno delo idr.) prejemamo dovolj 
stimulativno pla ilo.  

355 1 5 3,06 1,021

Z drugimi materialnimi ugodnostmi (brezpla ni izleti, brezpla na 
uporaba fitnessa in plezalne stene ipd.) oz. dodatki k pla i sem 
zadovoljen. 

353 1 5 3,23 1,090

Nadrejeni me za dobro in kvalitetno opravljeno delo pohvalijo. 353 0 5 3,36 1,049

Valid N (listwise) 346   
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Preglednica P3.4: Analiza zadovoljstva z odnosi s sodelavci - opisne statistike  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   4,06 

Pogovori med podrejenimi in nadrejenimi so prijatejski, sproš eni, 
enakopravni. Ni me strah pred nadrejenim in nimam ob utka, da 
bi se nadrejeni oz. vodja do mene obnašal vzvišeno. 

355 1 5 3,99 0,968

Med seboj si sodelavci zaupamo, naši medosebni odnosi do dobri, 
opazna je pozitivna klima.  

355 2 5 4,07 0,893

V naši izmeni smo zelo dobro organiziran tim in veliko 
sodelujemo. Drug drugemu pomagamo in ko je potrebno, si delo 
med seboj porazdelimo. 

355 1 5 4,17 0,880

Imam možnost, da s sodelavci razvijam prijateljske odnose. 356 1 5 4,27 0,769
Konflikte in nesoglasja, ki nastanejo med vodji in zaposlenimi, 
rešujemo odkrito, sproti in pravi no.  

355 1 5 3,78 0,979

Valid N (listwise) 355   

Preglednica P3.5: Analiza zadovoljstva s stalnostjo in varnostjo zaposlitve - opisne statistike  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   3,94 

Nimam strahu pred izgubo zaposlitve, saj menim, da zavod v 
prihodnjih nekaj letih ne bo odpuš al. 

353 1 5 4,03 0,984

V zavodu je ob utiti skrb za zaposlene, saj imamo vsi zaposleni 
sklenjene pogodbe za nedolo en as. Zaposlitev za nedolo en as 
dobijo tudi na novo zaposleni. 

353 1 5 4,30 0,826

Vodstvo posameznika, ki svojega dela ne opravlja dovolj 
kvalitetno, ne ustrahuje s premestitvijo ali izgubo zaposlitve, 
ampak mu ponudi in po potrebi pomaga, da se dodatno usposobi. 

352 1 5 3,75 0,949

Brez zadržkov lahko izrazim svoje mnenje o na inu in pogojih 
dela, saj me ni strah sankcij. 

352 1 5 3,65 0,934

Ne bojim se biti dlje asa odsoten z dela (npr. zaradi poškodbe, 
bolezni, porodniškega dopusta itn.), ker vodstvo te vrste 
odsotnosti razume. 

351 1 5 4,00 0,875

e bi bilo v zavodu potrebno dvigniti raven izobrazbe zaposlenih, 
bi nas vodstvo o tem obvestilo in stimuliralo k izobraževanju. 
Zaradi tega ne bi prišlo do prerazporeditve ali prekinitve 
delovnega razmerja in zaposlovanja novega, bolj izobraženega 
kadra  

351 1 5 3,89 0,968

Valid N (listwise) 349   

Preglednica P3.6: Analiza zadovoljstva z ugledom dela - opisne statistike  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   4,00 

Rad imam svoje delo in zunaj zavoda brez težav povem, kje in kaj 
delam. 

355 1 5 4,64 0,685

Naša poklicna gasilska enota ima v okolju velik ugled in ponosen 
sem, da sem v njej zaposlen. 

355 1 5 4,36 0,833

V strokovnih krogih mi za moje delo izrekajo priznanje. 355 1 5 3,69 0,975
Bolj samozavesten se po utim zaradi položaja oz. delovnega 
mesta, na katerem sem.  

355 1 5 3,92 0,811

Zaradi svojega dela in delovnih rezultatov me sodelavci 
ob udujejo in spoštujejo. 

354 1 5 3,80 0,799

Ugled in avtoriteto v zavodu imam zaradi delovnega mesta, na 
katerem sem. 

354 1 5 3,60 0,929

Valid N (listwise) 354   
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Preglednica P3.7: Analiza zadovoljstva z varnostjo dela - opisne statistike  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   3,84 

V zavodu je pravna varnost visoka, saj vodstvo ne krši, ampak 
upošteva tako zakonodajo kot dogovore z zaposlenimi. 

350 1 5 3,87 0,925

Seznanjen sem s tem, da imamo predstavnika delavcev v svetu zavoda 
in da je ta oseba zadolžena za uveljavljanje interesov zaposlenih v 
zavodu. Nanj se lahko kadarkoli obrnem in vem, da se bo zavzel za 
moje pravice, probleme itn. 

350 1 5 3,65 1,067

Vodje skrbijo za varnost in zdravje pri delu. Osebna varovalna 
oprema nam je zagotovljena in za njeno uporabo smo ustrezno 
usposobljeni. Gasilska oprema in naprave so varne za uporabo. 

350 1 5 3,94 0,931

Nadrejeni nam skušajo omogo iti im boljše pogoje dela, saj se 
zavedajo, da opravljamo delo, ki je ob asno zelo naporno.  

349 1 5 3,83 0,908

Zadovoljen sem s socialno varnostjo (kolektivno nezgodno 
zavarovanje, pla evanje prispevkov za obvezno dodatno 
pokojninsko zavarovanje ipd.). 

350 1 5 3,90 0,997

Valid N (listwise) 349   

Preglednica P3.8: Analiza zadovoljstva z vodjem in vodstvenimi odnosi - opisne statistike 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   3,75 

Nadrejeni oz. vodja je zelo dober poznavalec stroke, spremlja 
novosti in se stalno izpopolnjuje. Vsem nam je za zgled. 

349 1 5 3,76 1,017

Nadrejeni oz. vodja je navdušen in zavzet, nas spodbuja, motivira 
ter z lastnim zgledom kaže, kakšen je pravilen odnos do dela. 

348 1 5 3,80 1,027

Nadrejeni oz. vodja ima managerske sposobnosti. 348 0 5 3,76 1,008
Nadrejeni oz. vodja med nami ne dela razlik, nas spoštuje, nam 
prisluhne in je vedno pripravljen pomagati. 

348 1 5 3,76 1,050

V zavodu nimamo ukazovalnega vodenja, ampak delo po predhodnih 
napotkih s strani nadrejenega oz. vodje opravljamo samostojno. 348 1 5 3,78 1,018

Nadrejeni oz. vodja nam da jasno vedeti, kaj pri akuje od nas, s im 
je oz. ni zadovoljen. Spremlja naše delovne rezultate in nas usmerja, o 
vsem se lahko odkrito pogovorimo. 

348 1 5 3,78 1,001

Nadrejeni oz. vodja sprejema in upošteva pripombe, kritike ter se 
trudi spremeniti svoj na in vodenja. 

348 1 5 3,61 1,005

Valid N (listwise) 354   

Preglednica P3.9: Analiza zadovoljstva z zahtevnostjo dela - opisne statistike   

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   3,81 

Zadovoljen sem, da pri delu nimam težav zaradi razli nih fizi nih 
obremenitev (bole ine v posameznih delih telesa, utrujenost itn.). 

348 1 5 3,81 0,902

Zadovoljen sem, da zaradi psiholoških in psihosocialnih 
obremenitev (razli ne oblike stresa) nimam težav. 

347 1 5 3,78 0,932

Zadovoljen sem, da vodje nad zaposlenimi ne vršijo pritiska oz. 
da nas ne preobremenjujejo. 

348 1 5 3,77 0,913

V zavodu so pogoji dela dobri in zaposleni radi prihajamo v 
službo, zato ni veliko bolniških izostankov ali drugih vrst 
odsotnosti (zamujanje na delo, pred asni odhod z dela ipd.). 

348 1 5 3,97 0,890

Delovne naloge oz. obseg dela nadrejeni razporeja pravi no, tako 
da smo vsi zaposleni enako obremenjeni. 

348 1 5 3,54 0,988

Do nekaterih posameznikov smo tolerantni in jim pustimo, da 
delajo manj kot drugi. 

347 1 5 3,98 0,819

Valid N (listwise) 346   
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Preglednica P3.10: Analiza zadovoljstva z možnostmi napredovanja - opisne statistike 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   3,35 

Sistem napredovanja v zavodu je jasen in vsi zaposleni smo 
seznanjeni s kriteriji za napredovanje. 

354 1 5 3,46 1,137

Vsak ima možnost napredovati. 356 1 5 3,37 1,191
Znotraj zavoda je obstoje i sistem napredovanja stimulativen in 
lahko si kreiram svojo karierno pot. 

355 1 5 3,14 1,093

Vodilni kader sam vzgaja svoje naslednike, to pomeni, da na višja 
delovna mesta zaposlujemo svoje zaposlene, ki jih pred tem 
ustrezno usposobimo in izobrazimo. 

353 1 5 3,59 1,078

Sistem napredovanja v zavodu je pravi en. Tisti, ki so najboljši, 
zasedejo najboljša delovna mesta in imajo možnost napredovati. 

355 1 5 3,20 1,141

Valid N (listwise) 350   

Preglednica P3.11: Analiza zadovoljstva z možnostjo strokovnega razvoja - opisne statistike  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj  3,57 

V našem zavodu je za izobraževanje in udeležbo na usposabljanjih 
namenjenih dovolj finan nih sredstev. 

352 1 5 3,52 1,083

Izobraževalni sistem je ustrezen. 352 1 5 3,40 1,044
Povezava med sistemom izobraževanja, usposabljanja in 
sistemom napredovanja je ustrezna. 

351 1 5 3,14 1,067

e zaposleni izrazimo voljo in željo, se to upošteva - imamo oz. 
dobimo možnost, da se izobražujemo, usposabljamo in 
izpopolnjujemo. 

352 1 5 3,42 1,078

Imam možnost udeležbe razli nih usposabljanj in na ta na in 
pridobivam specializirano znanje. 

352 1 5 3,69 0,954

V našem zavodu pridobivamo znanje oz. se u imo drug od 
drugega, to pomeni, da bolj izkušeni posamezniki svoje znanje 
prenanašajo na druge. 

352 2 5 4,05 0,816

Na delu razvijam lastne potenciale in osebno rast. 352 1 5 3,78 0,917

Valid N (listwise) 351   

Preglednica P3.12: Analiza zadovoljstva s svobodo in samostojnostjo pri delu - opisne statistike  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   3,96 

Pri opravljanju mojih delovnih nalog sem precej neodvisen, o 
uvajanju priporo il stroke, o postopkih dela in vrstnem redu 
delovnih nalog odlo am sam. 

352 1 5 3,48 0,963

Pri opravljanju dela, delovnih nalog se po utim samozavesten. 353 1 5 4,08 0,753
Za opravljanje mojega dela sem pridobil dovolj znanja. Sem 
dovolj usposobljen. 

353 2 5 4,27 0,687

Nadrejeni oz. vodje nas podpirajo in spodbujajo, da prevzemamo 
bolj odgovorna dela. 

351 1 5 3,96 0,795

Nadrejeni oz. vodja zaupa v moje delovne sposobnosti, me redko 
nadzira in popravlja. 

352 1 5 4,10 0,840

Veliko težav rešim samostojno in o tem nadrejenega oz. vodje ne 
obvestim. 

352 0 5 3,83 0,902

Valid N (listwise) 349   
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Preglednica P3.13: Analiza zadovoljstva s soodlo anjem pri delu - opisne statistike   

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   3,13 

Lahko sodelujem pri pomembnih odlo itvah zavoda (npr. 
reševanje poslovno-organizacijskih zadev). 

354 0 5 2,90 1,104

Ko gre za reševanje pravic posameznika, zaposleni vodstvu 
velikokrat podamo pobude. Vodstvo našim pobudam prisluhne oz. 
zahtevam ugodi. 

354 1 5 3,12 1,021

Pri dolo anju delovnih opravil, izvajanju gasilske taktike oz. 
oblikovanju delovnih postopkov imam možnost sodelovanja. Moji 
predlogi so s strani nadrejenih upoštevani. 

354 1 5 3,12 1,062

Vsak zaposleni lahko poda predlog za izboljšanje. 353 1 5 3,38 1,046
Pri dolo anju ciljev zavoda sodelujemo vsi zaposleni, ne samo 
vodje. 

354 1 5 3,16 1,103

Za uveljavitev svojih pobud in predlogov sem pripravljen prevzeti 
odgovornost. 

353 1 5 3,55 0,884

Nadrejeni me vprašajo, katere nagrade me najbolj motivirajo in 
poskušajo želji imbolj ugoditi. 

352 1 5 2,64 1,128

Valid N (listwise) 351   

Preglednica P3.14: Analiza zadovoljstva z ustvarjalnostjo pri delu - opisne statistike  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj  3,66 

V zavodu se spodbuja ustvarjalnost zaposlenih. 354 1 5 3,45 0,984

Moje delo je kreativno in ne rutinsko. 353 1 5 4,12 0,826
Rutinske naloge nadrejeni skušajo spremeniti v bolj ustvarjalne in 
zahtevne. 

351 1 5 3,35 0,919

Organizirano je zbiranje mnenj, predlogov, pripomb, idej ipd. in 
vsak lahko kadarkoli opozori na posamezen organizacijski ali 
delovni problem. 

350 1 5 3,05 1,052

Zaposleni se med seboj pogovarjamo o problemih in v asih se 
ideje o reševanju le-teh porodijo med neformalnimi pogovori. 

351 1 5 3,88 0,796

Nadrejeni delo razporejajo tako, da opravljamo razna dela in pri 
tem pogosto upoštevajo naše želje. 

352 1 5 3,64 0,888

Pri svojem delu se sre ujem z veliko novimi izzivi. 352 1 5 4,16 0,801

Valid N (listwise) 348   

 Preglednica P3.15: Analiza zadovoljstva z zanimivostjo dela - opisne statistike  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   4,17 

Moje delo je zelo zanimivo. 354 1 5 4,35 0,723
Moje delo je zelo koristno in imam ob utek, da za zavod 
predstavlja dodano vrednost. 

353 2 5 4,26 0,758

Pri svojem delu se sre ujem z razli nimi izzivi. 354 1 5 4,32 0,713

utim, da je moje delo zelo odgovorno. 353 1 5 4,36 0,713
Ker v delo uvajamo nove takti ne ukrepe in postopke, se naše 
storitve izboljšujejo.   

352 1 5 3,92 0,875

Pri izvajanju delovnih nalog se sre ujem z zanimivimi 
posamezniki in vrhunskimi strokovnjaki. 

353 1 5 3,84 0,948

Valid N (listwise) 350   
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Preglednica P3.16: Analiza delovnih motivov poklicnih gasilcev - opisne statistike 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   4,22 

1. Dobre delovne razmere in pogoji dela 353 1 5 4,43 0,799

2. Dobra obveš enost o dogodkih v podjetju 353 1 5 3,90 0,919

3. Dobra pla a 353 0 5 4,22 0,953

4. Dobri odnosi s sodelavci 353 0 5 4,60 0,732

5. Stalnost in varnost zaposlitve 353 1 5 4,49 0,754

6. Ugled dela 352 1 5 4,34 0,821

7. Varno delo 352 1 5 4,32 0,901

8. Dober vodja in vodstveni odnosi 350 1 5 4,44 0,833

9. Lahko oz. nezahtevno delo 348 1 5 3,63 1,006

10. Dobre možnosti napredovanja 352 1 5 4,02 0,946

11. Dobre možnosti strokovnega razvoja 352 1 5 4,29 0,782

12. Svoboda in samostojnost pri delu 353 1 5 4,21 0,806

13. Soodlo anje pri delu 352 1 5 3,81 0,938

14. Ustvarjalno delo 352 1 5 4,08 0,806

15. Zanimivo delo 350 1 5 4,50 0,689

Valid N (listwise) 344   

Preglednica P3.17: Analiza predlogov izboljšav dejavnikov delovnega zadovoljstva poklicnih gasilcev - opisne 

statistike  

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation

Skupaj   2,99 

1. Delovne razmere in pogoji dela 350 1 5 2,91 1,156

2. Obveš enost o dogodkih v podjetju 350 1 5 3,21 1,061

3. Pla a 351 1 5 3,72 1,068

4. Odnosi s sodelavci 350 1 5 2,84 1,338

5. Stalnost in varnost zaposlitve 350 1 5 2,74 1,264

6. Ugled dela 351 1 5 3,15 1,313

7. Varno delo 350 1 5 2,93 1,187

8. Vodja in vodstveni odnosi 351 1 5 2,98 1,295

9. Lahko oz. nezahtevno delo 350 1 5 2,62 1,066

10. Možnosti napredovanja 350 1 5 3,31 1,120

11. Možnosti strokovnega razvoja 351 1 5 3,21 1,135

12. Svoboda in samostojnost pri delu 350 1 5 2,82 1,081

13. Soodlo anje pri delu 350 1 5 2,93 1,052

14. Ustvarjalno delo 350 1 5 2,89 1,080

15. Zanimivo delo 349 1 5 2,66 1,251

Valid N (listwise) 341   

 
 



Priloga 4 

 

Priloga 4FAKTORSKA ANALIZA DEJAVNIKOV ZADOVOLJSTVA 

Izpis P4.1  

Kolmogorov-Smirnov test (normalnost porazdelitve) dejavnikov zadovoljstva 

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 

The distribution of Delovni prostori zavoda so urejeni in 
zagotavljajo prijetno delovno okolje. V prostorih se skrbi za 
isto o in red. is normal with mean 3,37 and standard deviation 

1,05. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

2 
The distribution of Za pogoje dela je v zavodu dobro poskrbljeno 
(primerna velikost, temperatura in osvetljenost prostorov ipd.). is 
normal with mean 3,74 and standard deviation 0,90. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

3 

The distribution of Zaposleni razpolagamo s sodobno opremo 
(gasilska, ra unalniška, druga oprema), kar omogo a hitrejše in 
enostavnejše opravljanje nalog. is normal with mean 3,78 and 
standard deviation 0,97. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

4 
The distribution of Svoje delo lahko sproš eno in kvalitetno 
opravljam, saj je v izmeni vedno dovolj zaposlenih. is normal 
with mean 3,54 and standard deviation 1,11. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

5 
The distribution of Zadovoljen sem z delovnim asom (trajanje 
delovnika, izmensko delo, razporeditev delovnih dni ipd.). is 
normal with mean 4,47 and standard deviation 0,68. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

6 
The distribution of V zavodu nimam težav v zvezi s koriš enjem 
prostih dni (dopust, fond ur, pred asni odhod z dela ipd.). is 
normal with mean 4,31 and standard deviation 0,88. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

7 
The distribution of V zavodu je odmor med delom urejen in 
možnost prehrane zagotovljena.is normal with mean 4,22 and 
standard deviation 0,92. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

8 
The distribution of Sistem napredovanja v zavodu je jasen in vsi 
zaposleni smo seznanjeni s kriteriji za napredovanje. is normal 
with mean 3,46 and standard deviation 1,14. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

9 
The distribution of Vsak ima možnost napredovati. is normal 
with mean 3,37 and standard deviation 1,19. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

10 
The distribution of Znotraj zavoda je obstoje i sistem 
napredovanja stimulativen in lahko si kreiram svojo karierno pot. 
is normal with mean 3,14 and standard deviation 1,09. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

11 

The distribution of Vodilni kader sam vzgaja svoje naslednike, to 
pomeni, da na višja delovna mesta zaposlujemo svoje zaposlene, 
ki jih pred tem ustrezno usposobimo in izobrazimo. is normal 
with mean 3,59 and standard deviation 1,08. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

12 

The distribution of Sistem napredovanja v zavodu je pravi en. 
Tisti, ki so najboljši, zasedejo najboljša delovna mesta in imajo 
možnost napredovati. is normal with mean 3,20 and standard 
deviation 1,14. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

13 
The distribution of Zaposleni smo dobro obveš eni o pomembnih 
dogodkih, ki zadevajo dogajanje v zavodu in v zvezi z njim. is 
normal with mean 3,42 and standard deviation 1,05. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

14 
The distribution of Vsem zaposlenim so politika, rezultati in cilji 
zavoda jasni. is normal with mean 3,31 and standard deviation 
1,07. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

15 
The distribution of Zaposleni smo o odlo itvah vodstva redno in 
sproti obveš eni. is normal with mean 3,28 and standard 
deviation 1,09. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

16 
The distribution of Zaposleni dobimo dovolj informacij o tem, 
kaj se dogaja v ostalih izmenah in dnevni službi. is normal with 
mean 2,91 and standard deviation 1,07. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 
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nadaljevanje izpisa Kolmogorov-Smirnovega testa  

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

17 

The distribution of Zavod zaposlene ustrezno obveš a in 
uporablja dovolj ‘‘komunikacijskih orodij’’ (zbor delavcev, 
strokovni kolegij, razli na sre anja, intranet, oglasna deska ipd.). 
is normal with mean 3,59 and standard deviation 1,00. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

18 
The distribution of Imam možnost, da se seznanim in pridobim 
vse informacije oz. podatke v zvezi z zavodom, ki me zanimajo. 
is normal with mean 3,72 and standard deviation 0,94. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

19 
The distribution of Z višino moje pla e sem zadovoljen. 
Omogo a mi dostojno življenje. is normal with mean 3,05 and 
standard deviation 1,01. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

20 
The distribution of Moja pla a je vsaj enaka oz. ve ja od pla e, 
kot jo za enako delo prejemajo v drugih poklicnih gasilskih 
enotah. is normal with mean 3,15 and standard deviation 0,95. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

21 
The distribution of V zavodu so razmerja med pla ami pravi na 
in primerna. is normal with mean 3,16 and standard deviation 
0,96. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

22 

The distribution of Zaposleni smo pla ani tudi po u inku. 
Nadrejeni opazijo tistega, ki se trudi in dela dobro ter ga ustrezno 
višje nagradijo. is normal with mean 2,87 and standard deviation 
1,20. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

23 

The distribution of Zaposleni za posebne pogoje dela (no no 
delo, izmensko delo, delo ob vikendih in praznikih, nadurno delo 
idr.) prejemamo dovolj stimulativno pla ilo. is normal with mean 
3,06 and standard deviation 1,02. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

24 

The distribution of Z drugimi materialnimi ugodnostmi 
(brezpla ni izleti, brezpla na uporaba fitnessa in plezalne stene 
ipd.) oz. dodatki k pla i sem zadovoljen. is normal with mean 
3,23 and standard deviation 1,09. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

25 
The distribution of Nadrejeni me za dobro in kvalitetno 
opravljeno delo pohvalijo. is normal with mean 3,36 and 
standard deviation 1,05. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

26 

The distribution of Pogovori med podrejenimi in nadrejenimi so 
prijatejski, sproš eni, enakopravni. Ni me strah pred nadrejenim in 
nimam ob utka, da bi se nadrejeni oz. vodja do mene obnašal 
vzvišeno. is normal with mean 3,99 and standard deviation 0,97. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

27 
The distribution of Med seboj si sodelavci zaupamo, naši 
medosebni odnosi do dobri, opazna je pozitivna klima. is normal 
with mean 4,07 and standard deviation 0,89. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

28 

The distribution of V naši izmeni smo zelo dobro organiziran tim in 
veliko sodelujemo. Drug drugemu pomagamo in ko je potrebno, si 
delo med seboj porazdelimo.is normal with mean 4,17 and standard 
deviation 0,88. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

29 
The distribution of Imam možnost, da s sodelavci razvijam 
prijateljske odnose. is normal with mean 4,27 and standard 
deviation 0,77. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

30 
The distribution of Konflikte in nesoglasja, ki nastanejo med 
vodji in zaposlenimi, rešujemo odkrito, sproti in pravi no. is 
normal with mean 3,78 and standard deviation 0,98. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

31 
The distribution of Nimam strahu pred izgubo zaposlitve, saj 
menim, da zavod v prihodnjih nekaj letih ne bo odpuš al. is 
normal with mean 4,03 and standard deviation 0,98. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

32 

The distribution of V zavodu je ob utiti skrb za zaposlene, saj 
imamo vsi zaposleni sklenjene pogodbe za nedolo en as. 
Zaposlitev za nedolo en as dobijo tudi na novo zaposleni. is 
normal with mean 4,30 and standard deviation 0,83. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

33 

The distribution of Vodstvo posameznika, ki svojega dela ne 
opravlja dovolj kvalitetno, ne ustrahuje s premestitvijo ali izgubo 
zaposlitve, ampak mu ponudi in po potrebi pomaga, da se dodatno 
usposobi. is normal with mean 3,75 and standard deviation 0,95. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 
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nadaljevanje izpisa Kolmogorov-Smirnovega testa  

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

34 
The distribution of Brez zadržkov lahko izrazim svoje mnenje o 
na inu in pogojih dela, saj me ni strah sankcij.is normal with 
mean 3,65 and standard deviation 0,93. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

35 

The distribution of Ne bojim se biti dlje asa odsoten z dela (npr. 
zaradi poškodbe, bolezni, porodniškega dopusta itn.), ker 
vodstvo te vrste odsotnosti razume. is normal with mean 4,00 
and standard deviation 0,88. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

36 

The distribution of e bi bilo v zavodu potrebno dvigniti raven 
izobrazbe zaposlenih, bi nas vodstvo o tem obvestilo in 
stimuliralo k izobraževanju. Zaradi tega ne bi prišlo do 
prerazporeditve ali prekinitve delovnega razmerja in 
zaposlovanja novega, bolj izobraženega kadra. is normal with 
mean 3,89 and standard deviation 0,97. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

37 
The distribution of V našem zavodu je za izobraževanje in 
udeležbo na usposabljanjih namenjenih dovolj finan nih 
sredstev. is normal with mean 3,52 and standard deviation 1,08. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

38 
The distribution of Izobraževalni sistem je ustrezen. is normal 
with mean 3,40 and standard deviation 1,04. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

39 
The distribution of Povezava med sistemom izobraževanja, 
usposabljanja in sistemom napredovanja je ustrezna. is normal 
with mean 3,14 and standard deviation 1,07. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

40 

The distribution of e zaposleni izrazimo voljo in željo, se to 
upošteva - imamo oz. dobimo možnost, da se izobražujemo, 
usposabljamo in izpopolnjujemo.is normal with mean 3,42 and 
standard deviation 1,08. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

41 
The distribution of Imam možnost udeležbe razli nih 
usposabljanj in na ta na in pridobivam specializirano znanje. is 
normal with mean 3,69 and standard deviation 0,95. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

42 

The distribution of V našem zavodu pridobivamo znanje oz. se 
u imo drug od drugega, to pomeni, da bolj izkušeni posamezniki 
svoje znanje prenanašajo na druge. is normal with mean 4,05 and 
standard deviation 0,82. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

43 
The distribution of Na delu razvijam lastne potenciale in osebno 
rast. is normal with mean 3,78 and standard deviation 0,92. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

44 

The distribution of Pri opravljanju mojih delovnih nalog sem 
precej neodvisen, o uvajanju priporo il stroke, o postopkih dela 
in vrstnem redu delovnih nalog odlo am sam. is normal with 
mean 3,48 and standard deviation 0,96. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

45 
The distribution of Pri opravljanju dela, delovnih nalog se 
po utim samozavesten. is normal with mean 4,08 and standard 
deviation 0,75. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

46 
The distribution of Za opravljanje mojega dela sem pridobil 
dovolj znanja. Sem dovolj usposobljen. is normal with mean 4,27 
and standard deviation 0,69. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

47 
The distribution of Nadrejeni oz. vodje nas podpirajo in 
spodbujajo, da prevzemamo bolj odgovorna dela. is normal with 
mean 3,96 and standard deviation 0,80. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

48 
The distribution of Nadrejeni oz. vodja zaupa v moje delovne 
sposobnosti, me redko nadzira in popravlja. is normal with mean 
4,10 and standard deviation 0,84. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

49 
The distribution of Veliko težav rešim samostojno in o tem 
nadrejenega oz. vodje ne obvestim. is normal with mean 3,83 and 
standard deviation 0,90. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

50 
The distribution of Rad imam svoje delo in zunaj zavoda brez 
težav povem, kje in kaj delam. is normal with mean 4,64 and 
standard deviation 0,69. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 
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nadaljevanje izpisa Kolmogorov-Smirnovega testa  

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

51 
The distribution of Naša poklicna gasilska enota ima v okolju 
velik ugled in ponosen sem, da sem v njej zaposlen. is normal 
with mean 4,36 and standard deviation 0,83. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

52 
The distribution of V strokovnih krogih mi za moje delo izrekajo 
priznanje. is normal with mean 3,69 and standard deviation 0,97. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

53 
The distribution of Bolj samozavesten se po utim zaradi položaja 
oz. delovnega mesta, na katerem sem. is normal with mean 3,92 
and standard deviation 0,81. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

54 
The distribution of Zaradi svojega dela in delovnih rezultatov me 
sodelavci ob udujejo in spoštujejo.is normal with mean 3,80 and 
standard deviation 0,80. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

55 
The distribution of Ugled in avtoriteto v zavodu imam zaradi 
delovnega mesta, na katerem sem. is normal with mean 3,60 and 
standard deviation 0,93. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

56 
The distribution of Lahko sodelujem pri pomembnih odlo itvah 
zavoda (npr. reševanje poslovno-organizacijskih zadev). is 
normal with mean 2,90 and standard deviation 1,10. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

57 

The distribution of Ko gre za reševanje pravic posameznika, 
zaposleni vodstvu velikokrat podamo pobude. Vodstvo našim 
pobudam prisluhne oz. zahtevam ugodi.is normal with mean 3,12 
and standard deviation 1,02. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

58 

The distribution of Pri dolo anju delovnih opravil, izvajanju 
gasilske taktike oz. oblikovanju delovnih postopkov imam 
možnost sodelovanja. Moje predloge nadrejeni upoštevajo. is 
normal with mean 3,12 and standard deviation 1,06. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

59 
The distribution of Vsak zaposleni lahko poda predlog za 
izboljšanje. is normal with mean 3,38 and standard deviation 
1,05. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

60 
The distribution of Pri dolo anju ciljev zavoda sodelujemo vsi 
zaposleni, ne samo vodje. is normal with mean 3,16 and standard 
deviation 1,10. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

61 
The distribution of Za uveljavitev svojih pobud in predlogov sem 
pripravljen prevzeti odgovornost. is normal with mean 3,55 and 
standard deviation 0,88. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

62 
The distribution of Nadrejeni me vprašajo, katere nagrade me najbolj 
motivirajo in poskušajo želji imbolj ugoditi. is normal with mean 
2,64 and standard deviation 1,13. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

63 
The distribution of V zavodu se spodbuja ustvarjalnost 
zaposlenih. is normal with mean 3,45 and standard deviation 
0,98. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

64 
The distribution of Moje delo je kreativno in ne rutinsko. is 
normal with mean 4,12 and standard deviation 0,83. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

65 
The distribution of Rutinske naloge nadrejeni skušajo spremeniti v 
bolj ustvarjalne in zahtevne.is normal with mean 3,35 and standard 
deviation 0,92. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

66 

The distribution of Organizirano je zbiranje mnenj, predlogov, 
pripomb, idej ipd. in vsak lahko kadarkoli opozori na posamezen 
organizacijski ali delovni problem. is normal with mean 3,05 and 
standard deviation 1,05. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

67 

The distribution of Zaposleni se med seboj pogovarjamo o 
problemih in v asih se ideje o reševanju le-teh porodijo med 
neformalnimi pogovori. is normal with mean 3,88 and standard 
deviation 0,80. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

68 
The distribution of Nadrejeni delo razporejajo tako, da 
opravljamo razna dela in pri tem pogosto upoštevajo naše želje. 
is normal with mean 3,64 and standard deviation 0,89. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 
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nadaljevanje izpisa Kolmogorov-Smirnovega testa   

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

69 
The distribution of Pri svojem delu se sre ujem z veliko novimi 
izzivi. is normal with mean 4,16 and standard deviation 0,80. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

70 

The distribution of V zavodu je pravna varnost visoka, saj 
vodstvo ne krši, ampak upošteva tako zakonodajo kot dogovore z 
zaposlenimi. is normal with mean 3,87 and standard deviation 
0,93. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

71 

The distribution of Seznanjen sem s tem, da imamo predstavnika 
delavcev v svetu zavoda in da je ta oseba zadolžena za 
uveljavljanje interesov zaposlenih v zavodu. Nanj se lahko 
kadarkoli obrnem in vem, da se bo zavzel za moje pravice, 
probleme itn. is normal with mean 3,65 and standard deviation 
1,07. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

72 

The distribution of Vodje skrbijo za varnost in zdravje pri delu. 
Osebna varovalna oprema nam je zagotovljena in za njeno 
uporabo smo ustrezno usposobljeni. Gasilska oprema in naprave 
so varne za uporabo. is normal with mean 3,94 and standard 
deviation 0,93. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

73 

The distribution of Nadrejeni nam skušajo omogo iti im boljše 
pogoje dela, saj se zavedajo, da opravljamo delo, ki je ob asno 
zelo naporno. is normal with mean 3,83 and standard deviation 
0,91. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

74 

The distribution of Zadovoljen sem s socialno varnostjo 
(kolektivno nezgodno zavarovanje, pla evanje prispevkov za 
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ipd.).is normal with 
mean 3,90 and standard deviation 1,00. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

75 
The distribution of Nadrejeni oz. vodja je zelo dober poznavalec 
stroke, spremlja novosti in se stalno izpopolnjuje. Vsem nam je 
za zgled. is normal with mean 3,76 and standard deviation 1,02. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

76 

The distribution of Nadrejeni oz. vodja je navdušen in zavzet, 
nas spodbuja, motivira ter z lastnim zgledom kaže, kakšen je 
pravilen odnos do dela.is normal with mean 3,80 and standard 
deviation 1,03. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

77 
The distribution of Nadrejeni oz. vodja ima managerske 
sposobnosti. is normal with mean 3,76 and standard deviation 
1,01. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

78 
The distribution of Nadrejeni oz. vodja med nami ne dela razlik, 
nas spoštuje, nam prisluhne in je vedno pripravljen pomagati. is 
normal with mean 3,76 and standard deviation 1,05. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

79 

The distribution of V zavodu nimamo ukazovalnega vodenja, 
ampak delo po predhodnih napotkih s strani nadrejenega oz. 
vodje opravljamo samostojno. is normal with mean 3,78 and 
standard deviation 1,02. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

80 

The distribution of Nadrejeni oz. vodja nam da jasno vedeti, kaj 
pri akuje od nas, s im je oz. ni zadovoljen. Spremlja naše 
delovne rezultate in nas usmerja, o vsem se lahko odkrito 
pogovorimo.is normal with mean 3,78 and standard deviation 
1,00. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

81 

The distribution of Nadrejeni oz. vodja sprejema in upošteva 
pripombe, kritike glede njegovega dela ter se trudi spremeniti 
svoj na in vodenja.is normal with mean 3,61 and standard 
deviation 1,00. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

82 

The distribution of Zadovoljen sem, da pri delu nimam težav 
zaradi razli nih fizi nih obremenitev (bole ine v posameznih 
delih telesa, utrujenost itn.). is normal with mean 3,81 and 
standard deviation 0,90. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

83 
The distribution of Zadovoljen sem, da zaradi psiholoških in 
psihosocialnih obremenitev (razli ne oblike stresa) nimam težav. 
is normal with mean 3,78 and standard deviation 0,93. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 
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nadaljevanje izpisa Kolmogorov-Smirnovega testa   

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

84 
The distribution of Zadovoljen sem, da vodje nad zaposlenimi ne 
vršijo pritiska oz. da nas ne preobremenjujejo.is normal with 
mean 3,77 and standard deviation 0,91. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

85 

The distribution of V zavodu so pogoji dela dobri in zaposleni 
radi prihajamo v službo, zato ni veliko bolniških izostankov ali 
drugih vrst odsotnosti (zamujanje na delo, pred asni odhod z 
dela ipd.). is normal with mean 3,97 and standard deviation 0,89. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

86 

The distribution of Delovne naloge oz. obseg dela nadrejeni 
razporeja pravi no, tako da smo vsi zaposleni enako 
obremenjeni. is normal with mean 3,54 and standard deviation 
0,99. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

87 
The distribution of Do nekaterih posameznikov smo tolerantni in 
jim pustimo, da delajo manj kot drugi. is normal with mean 3,98 
and standard deviation 0,82. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

88 
The distribution of Moje delo je zelo zanimivo. is normal with 
mean 4,35 and standard deviation 0,72. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

89 
The distribution of Moje delo je zelo koristno in imam ob utek, 
da za zavod predstavlja dodano vrednost.is normal with mean 
4,26 and standard deviation 0,76. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

90 
The distribution of Pri svojem delu se sre ujem z razli nimi 
izzivi.is normal with mean 4,32 and standard deviation 0,71. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

91 
The distribution of utim, da je moje delo zelo odgovorno.is 
normal with mean 4,36 and standard deviation 0,71. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

92 
The distribution of Ker v delo uvajamo nove takti ne ukrepe in 
postopke, se naše storitve izboljšujejo. is normal with mean 3,92 
and standard deviation 0,87. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

93 
The distribution of Pri izvajanju delovnih nalog se sre ujem z 
zanimivimi posamezniki in vrhunskimi strokovnjaki. is normal 
with mean 3,84 and standard deviation 0,95. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 

Izpis P4.2 

KMO in Bartlettov test (prvi poskus) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,956

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 23766,233

df 4278

Sig. 0,000
 

Pregled ocen komunalitet (prvi poskus) 

 Initial Exstraction 
Delovni prostori zavoda so urejeni in zagotavljajo prijetno delovno okolje. V 
prostorih se skrbi za isto o in red. 

0,627 0,575

Za pogoje dela je v zavodu dobro poskrbljeno (primerna velikost, temperatura in 
osvetljenost prostorov ipd.). 

0,650 0,668

Zaposleni razpolagamo s sodobno opremo (gasilska, ra unalniška, druga oprema), 
kar omogo a hitrejše in enostavnejše opravljanje nalog. 

0,613 0,582

Svoje delo lahko sproš eno in kvalitetno opravljam, saj je v izmeni vedno dovolj 
zaposlenih. 

0,640 0,590

Zadovoljen sem z delovnim asom (trajanje delovnika, izmensko delo, 
razporeditev delovnih dni ipd.). 

0,556 0,451

V zavodu nimam težav v zvezi s koriš enjem prostih dni (dopust, fond ur, 
pred asni odhod z dela ipd.). 

0,634 0,470

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 



Priloga 4 

 

nadaljevanje pregleda ocen komunalitet (prvi poskus) 

 Initial Exstraction 

V zavodu je odmor med delom urejen in možnost prehrane zagotovljena. 0,543 0,399
Sistem napredovanja v zavodu je jasen in vsi zaposleni smo seznanjeni s kriteriji 
za napredovanje. 

0,774 0,722

Vsak ima možnost napredovati. 0,815 0,774
Znotraj zavoda je obstoje i sistem napredovanja stimulativen in lahko si kreiram 
svojo karierno pot. 

0,823 0,795

Vodilni kader sam vzgaja svoje naslednike, to pomeni, da na višja delovna mesta 
zaposlujemo svoje zaposlene, ki jih pred tem ustrezno usposobimo in izobrazimo. 

0,766 0,651

Sistem napredovanja v zavodu je pravi en. Tisti, ki so najboljši, zasedejo 
najboljša delovna mesta in imajo možnost napredovati. 

0,800 0,735

Zaposleni smo dobro obveš eni o pomembnih dogodkih, ki zadevajo dogajanje v 
zavodu in v zvezi z njim. 

0,798 0,722

Vsem zaposlenim so politika, rezultati in cilji zavoda jasni. 0,801 0,753

Zaposleni smo o odlo itvah vodstva redno in sproti obveš eni.  0,759 0,736
Zaposleni dobimo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v ostalih izmenah in 
dnevni službi. 

0,657 0,538

Zavod zaposlene ustrezno obveš a in uporablja dovolj ‘‘komunikacijskih orodij’’ 
(zbor delavcev, strokovni kolegij, razli na sre anja, intranet, oglasna deska ipd.). 

0,761 0,692

Imam možnost, da se seznanim in pridobim vse informacije oz. podatke v zvezi z 
zavodom, ki me zanimajo. 

0,789 0,724

Z višino moje pla e sem zadovoljen. Omogo a mi dostojno življenje. 0,646 0,614
Moja pla a je vsaj enaka oz. ve ja od pla e, kot jo za enako delo prejemajo v 
drugih poklicnih gasilskih enotah.  

0,639 0,545

V zavodu so razmerja med pla ami pravi na in primerna. 0,634 0,515
Zaposleni smo pla ani tudi po u inku. Nadrejeni opazijo tistega, ki se trudi in dela 
dobro ter ga ustrezno višje nagradijo.  

0,665 0,570

Zaposleni za posebne pogoje dela (no no delo, izmensko delo, delo ob vikendih 
in praznikih, nadurno delo idr.) prejemamo dovolj stimulativno pla ilo.  

0,665 0,626

Z drugimi materialnimi ugodnostmi (brezpla ni izleti, brezpla na uporaba fitnessa 
in plezalne stene ipd.) oz. dodatki k pla i sem zadovoljen. 

0,680 0,593

Nadrejeni me za dobro in kvalitetno opravljeno delo pohvalijo. 0,650 0,536
Pogovori med podrejenimi in nadrejenimi so prijatejski, sproš eni, enakopravni. 
Ni me strah pred nadrejenim in nimam ob utka, da bi se nadrejeni oz. vodja do 
mene obnašal vzvišeno.  

0,719 0,628

Med seboj si sodelavci zaupamo, naši medosebni odnosi do dobri, opazna je 
pozitivna klima.  

0,778 0,742

V naši izmeni smo zelo dobro organiziran tim in veliko sodelujemo. Drug 
drugemu pomagamo in ko je potrebno, si delo med seboj porazdelimo. 

0,780 0,761

Imam možnost, da s sodelavci razvijam prijateljske odnose. 0,769 0,713
Konflikte in nesoglasja, ki nastanejo med vodji in zaposlenimi, rešujemo odkrito, 
sproti in pravi no.  

0,729 0,705

Nimam strahu pred izgubo zaposlitve, saj menim, da zavod v prihodnjih nekaj 
letih ne bo odpuš al. 

0,657 0,574

V zavodu je ob utiti skrb za zaposlene, saj imamo vsi zaposleni sklenjene 
pogodbe za nedolo en as. Zaposlitev za nedolo en as dobijo tudi na novo 
zaposleni. 

0,600 0,450

Vodstvo posameznika, ki svojega dela ne opravlja dovolj kvalitetno, ne ustrahuje 
s premestitvijo ali izgubo zaposlitve, ampak mu ponudi in po potrebi pomaga, da 
se dodatno usposobi.  

0,685 0,609

Brez zadržkov lahko izrazim svoje mnenje o na inu in pogojih dela, saj me ni 
strah sankcij. 

0,719 0,541

Ne bojim se biti dlje asa odsoten z dela (npr. zaradi poškodbe, bolezni, 
porodniškega dopusta itn.), ker vodstvo te vrste odsotnosti razume. 

0,651 0,574

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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nadaljevanje pregleda ocen komunalitet (prvi poskus) 

 Initial Exstraction 
e bi bilo v zavodu potrebno dvigniti raven izobrazbe zaposlenih, bi nas vodstvo 

o tem obvestilo in stimuliralo k izobraževanju. Zaradi tega ne bi prišlo do 
prerazporeditve ali prekinitve delovnega razmerja in zaposlovanja novega, bolj 
izobraženega kadra  

0,736 0,647

V našem zavodu je za izobraževanje in udeležbo na usposabljanjih namenjenih 
dovolj finan nih sredstev. 

0,817 0,760

Izobraževalni sistem je ustrezen. 0,822 0,788
Povezava med sistemom izobraževanja, usposabljanja in sistemom napredovanja 
je ustrezna.  

0,739 0,653

e zaposleni izrazimo voljo in željo, se to upošteva - imamo oz. dobimo možnost, 
da se izobražujemo, usposabljamo in izpopolnjujemo. 

0,788 0,764

Imam možnost udeležbe razli nih usposabljanj in na ta na in pridobivam 
specializirano znanje. 

0,784 0,718

V našem zavodu pridobivamo znanje oz. se u imo drug od drugega, to pomeni, da 
bolj izkušeni posamezniki svoje znanje prenanašajo na druge. 

0,757 0,664

Na delu razvijam lastne potenciale in osebno rast. 0,821 0,737
Pri opravljanju mojih delovnih nalog sem precej neodvisen, o uvajanju priporo il 
stroke, o postopkih dela in vrstnem redu delovnih nalog odlo am sam. 

0,705 0,643

Pri opravljanju dela, delovnih nalog se po utim samozavesten. 0,717 0,657

Za opravljanje mojega dela sem pridobil dovolj znanja. Sem dovolj usposobljen. 0,669 0,543
Nadrejeni oz. vodje nas podpirajo in spodbujajo, da prevzemamo bolj odgovorna 
dela. 

0,729 0,668

Nadrejeni oz. vodja zaupa v moje delovne sposobnosti, me redko nadzira in 
popravlja. 

0,640 0,526

Veliko težav rešim samostojno in o tem nadrejenega oz. vodje ne obvestim. 0,512 0,376

Rad imam svoje delo in zunaj zavoda brez težav povem, kje in kaj delam. 0,632 0,547
Naša poklicna gasilska enota ima v okolju velik ugled in ponosen sem, da sem v 
njej zaposlen.  

0,678 0,571

V strokovnih krogih mi za moje delo izrekajo priznanje. 0,691 0,579
Bolj samozavesten se po utim zaradi položaja oz. delovnega mesta, na katerem 
sem.  

0,729 0,648

Zaradi svojega dela in delovnih rezultatov me sodelavci ob udujejo in spoštujejo. 0,808 0,766

Ugled in avtoriteto v zavodu imam zaradi delovnega mesta, na katerem sem. 0,803 0,764
Lahko sodelujem pri pomembnih odlo itvah zavoda (npr. reševanje poslovno-
organizacijskih zadev). 

0,737 0,669

Ko gre za reševanje pravic posameznika, zaposleni vodstvu velikokrat podamo 
pobude. Vodstvo našim pobudam prisluhne oz. zahtevam ugodi. 

0,799 0,723

Pri dolo anju delovnih opravil, izvajanju gasilske taktike oz. oblikovanju delovnih 
postopkov imam možnost sodelovanja. Moji predlogi so s strani nadrejenih upoštevani. 0,817 0,790

Vsak zaposleni lahko poda predlog za izboljšanje. 0,731 0,676

Pri dolo anju ciljev zavoda sodelujemo vsi zaposleni, ne samo vodje. 0,799 0,737

Za uveljavitev svojih pobud in predlogov sem pripravljen prevzeti odgovornost. 0,685 0,580
Nadrejeni me vprašajo, katere nagrade me najbolj motivirajo in poskušajo želji 
imbolj ugoditi. 

0,788 0,706

V zavodu se spodbuja ustvarjalnost zaposlenih. 0,779 0,667

Moje delo je kreativno in ne rutinsko. 0,720 0,609

Rutinske naloge nadrejeni skušajo spremeniti v bolj ustvarjalne in zahtevne. 0,731 0,643
Organizirano je zbiranje mnenj, predlogov, pripomb, idej ipd. in vsak lahko 
kadarkoli opozori na posamezen organizacijski ali delovni problem. 

0,728 0,615

Zaposleni se med seboj pogovarjamo o problemih in v asih se ideje o reševanju 
le-teh porodijo med neformalnimi pogovori. 

0,591 0,463

Nadrejeni delo razporejajo tako, da opravljamo razna dela in pri tem pogosto 
upoštevajo naše želje. 

0,711 0,604

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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nadaljevanje pregleda ocen komunalitet (prvi poskus) 

 Initial Exstraction 

Pri svojem delu se sre ujem z veliko novimi izzivi. 0,733 0,619
V zavodu je pravna varnost visoka, saj vodstvo ne krši, ampak upošteva tako 
zakonodajo kot dogovore z zaposlenimi. 

0,660 0,501

Seznanjen sem s tem, da imamo predstavnika delavcev v svetu zavoda in da je ta 
oseba zadolžena za uveljavljanje interesov zaposlenih v zavodu. Nanj se lahko 
kadarkoli obrnem in vem, da se bo zavzel za moje pravice, probleme itn. 

0,691 0,569

Vodje skrbijo za varnost in zdravje pri delu. Osebna varovalna oprema nam je 
zagotovljena in za njeno uporabo smo ustrezno usposobljeni. Gasilska oprema in 
naprave so varne za uporabo. 

0,745 0,697

Nadrejeni nam skušajo omogo iti im boljše pogoje dela, saj se zavedajo, da 
opravljamo delo, ki je ob asno zelo naporno.  

0,780 0,677

Zadovoljen sem s socialno varnostjo (kolektivno nezgodno zavarovanje, 
pla evanje prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ipd.). 

0,567 0,446

Nadrejeni oz. vodja je zelo dober poznavalec stroke, spremlja novosti in se stalno 
izpopolnjuje. Vsem nam je za zgled. 

0,849 0,825

Nadrejeni oz. vodja je navdušen in zavzet, nas spodbuja, motivira ter z lastnim 
zgledom kaže, kakšen je pravilen odnos do dela. 

0,873 0,863

Nadrejeni oz. vodja ima managerske sposobnosti. 0,813 0,736
Nadrejeni oz. vodja med nami ne dela razlik, nas spoštuje, nam prisluhne in je 
vedno pripravljen pomagati. 

0,781 0,735

V zavodu nimamo ukazovalnega vodenja, ampak delo po predhodnih napotkih s 
strani nadrejenega oz. vodje opravljamo samostojno. 

0,792 0,746

Nadrejeni oz. vodja nam da jasno vedeti, kaj pri akuje od nas, s im je oz. ni 
zadovoljen. Spremlja naše delovne rezultate in nas usmerja, o vsem se lahko 
odkrito pogovorimo. 

0,812 0,750

Nadrejeni oz. vodja sprejema in upošteva pripombe, kritike ter se trudi spremeniti 
svoj na in vodenja. 

0,814 0,768

Zadovoljen sem, da pri delu nimam težav zaradi razli nih fizi nih obremenitev 
(bole ine v posameznih delih telesa, utrujenost itn.).  

0,693 0,663

Zadovoljen sem, da zaradi psiholoških in psihosocialnih obremenitev (razli ne 
oblike stresa) nimam težav. 

0,694 0,639

Zadovoljen sem, da vodje nad zaposlenimi ne vršijo pritiska oz. da nas ne 
preobremenjujejo. 

0,758 0,678

V zavodu so pogoji dela dobri in zaposleni radi prihajamo v službo, zato ni veliko 
bolniških izostankov ali drugih vrst odsotnosti (zamujanje na delo, pred asni 
odhod z dela ipd.). 

0,743 0,663

Delovne naloge oz. obseg dela nadrejeni razporeja pravi no, tako da smo vsi 
zaposleni enako obremenjeni.  

0,725 0,606

Do nekaterih posameznikov smo tolerantni in jim pustimo, da delajo manj kot 
drugi. 

0,721 0,627

Moje delo je zelo zanimivo. 0,759 0,713
Moje delo je zelo koristno in imam ob utek, da za zavod predstavlja dodano 
vrednost. 

0,747 0,665

Pri svojem delu se sre ujem z razli nimi izzivi. 0,802 0,758

utim, da je moje delo zelo odgovorno. 0,684 0,609
Ker v delo uvajamo nove takti ne ukrepe in postopke, se naše storitve 
izboljšujejo.   

0,730 0,630

Pri izvajanju delovnih nalog se sre ujem z zanimivimi posamezniki in vrhunskimi 
strokovnjaki. 

0,710 0,585

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Celotna pojasnjena varianca (prvi poskus) 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 36,326 39,060 39,060 35,989 38,697 38,697
2 4,843 5,207 44,268 4,493 4,831 43,529
3 3,793 4,079 48,346 3,474 3,736 47,264
4 2,542 2,733 51,079 2,201 2,366 49,631
5 2,269 2,440 53,520 1,940 2,087 51,717
6 1,963 2,111 55,630 1,627 1,750 53,467
7 1,798 1,933 57,563 1,446 1,554 55,022
8 1,782 1,916 59,479 1,427 1,534 56,556
9 1,649 1,773 61,252 1,315 1,414 57,970
10 1,523 1,637 62,890 1,144 1,230 59,200
11 1,421 1,528 64,418 1,056 1,135 60,335
12 1,370 1,473 65,890 1,025 1,102 61,437
13 1,242 1,336 67,226 0,894 0,962 62,399
14 1,170 1,258 68,484 0,803 0,864 63,263
15 1,060 1,139 69,623 0,679 0,730 63,993
16 1,004 1,079 70,702 0,629 0,676 64,669
17 0,958 1,030 71,732  
18 0,894 0,961 72,693  
19 0,877 0,943 73,636  
20 0,867 0,932 74,568  
21 0,839 0,902 75,470  
22 0,811 0,872 76,343  
23 0,767 0,825 77,167  
24 0,733 0,788 77,955  
25 0,699 0,751 78,707  
26 0,664 0,714 79,421  
27 0,658 0,708 80,129  
28 0,620 0,666 80,795  
29 0,594 0,638 81,433  
30 0,584 0,628 82,061  
31 0,571 0,614 82,675  
32 0,545 0,586 83,261  
33 0,530 0,570 83,831  
34 0,521 0,560 84,391  
35 0,502 0,539 84,931  
36 0,490 0,527 85,458  
37 0,480 0,516 85,974  
38 0,460 0,494 86,469  
39 0,457 0,492 86,960  
40 0,436 0,469 87,429  
41 0,419 0,451 87,880  
42 0,416 0,447 88,327  
43 0,410 0,441 88,768  
44 0,385 0,414 89,183  
45 0,385 0,413 89,596  
46 0,373 0,401 89,997  
47 0,361 0,389 90,386  
48 0,355 0,382 90,768  
49 0,349 0,375 91,143  

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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nadaljevanje pregleda celotne pojasnjene variance (prvi poskus) 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

50 0,332 0,357 91,500  
51 0,327 0,351 91,851  
52 0,316 0,340 92,191  
53 0,313 0,337 92,528  
54 0,304 0,327 92,855  
55 0,297 0,320 93,175  
56 0,290 0,312 93,487  
57 0,285 0,306 93,793  
58 0,274 0,295 94,088  
59 0,265 0,285 94,373  
60 0,259 0,278 94,651  
61 0,256 0,275 94,926  
62 0,239 0,257 95,183  
63 0,235 0,253 95,436  
64 0,231 0,248 95,684  
65 0,220 0,237 95,921  
66 0,210 0,225 96,146  
67 0,207 0,222 96,368  
68 0,199 0,214 96,583  
69 0,191 0,205 96,788  
70 0,188 0,202 96,990  
71 0,186 0,200 97,190  
72 0,169 0,182 97,372  
73 0,168 0,180 97,552  
74 0,166 0,179 97,731  
75 0,157 0,169 97,900  
76 0,154 0,166 98,066  
77 0,152 0,163 98,229  
78 0,141 0,152 98,381  
79 0,138 0,148 98,529  
80 0,127 0,136 98,666  
81 0,126 0,135 98,801  
82 0,118 0,126 98,927  
83 0,115 0,123 99,050  
84 0,110 0,118 99,169  
85 0,104 0,112 99,281  
86 0,101 0,108 99,389  
87 0,095 0,102 99,491  
88 0,089 0,096 99,587  
89 0,085 0,091 99,679  
90 0,081 0,087 99,766  
91 0,080 0,086 99,852  
92 0,075 0,081 99,933  
93 0,062 0,067 100,000  

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Grafikon lastnih vrednosti - scree plot (prvi poskus) 

 
 

Izpis P4.3  

KMO in Bartlettov test (kon ni poskus) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,961

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 16315,613

df 1770

Sig. 0,000
 

Pregled ocen komunalitet (kon ni poskus) 

 Initial Exstraction 
Sistem napredovanja v zavodu je jasen in vsi zaposleni smo seznanjeni s kriteriji 
za napredovanje. 

0,722 0,506

Vsak ima možnost napredovati. 0,791 0,597
Znotraj zavoda je obstoje i sistem napredovanja stimulativen in lahko si kreiram 
svojo karierno pot. 

0,764 0,599

Vodilni kader sam vzgaja svoje naslednike, to pomeni, da na višja delovna mesta 
zaposlujemo svoje zaposlene, ki jih pred tem ustrezno usposobimo in izobrazimo. 

0,730 0,577

Sistem napredovanja v zavodu je pravi en. Tisti, ki so najboljši, zasedejo 
najboljša delovna mesta in imajo možnost napredovati. 

0,765 0,618

Zaposleni smo dobro obveš eni o pomembnih dogodkih, ki zadevajo dogajanje v 
zavodu in v zvezi z njim. 

0,752 0,539

Vsem zaposlenim so politika, rezultati in cilji zavoda jasni. 0,775 0,632

Zaposleni smo o odlo itvah vodstva redno in sproti obveš eni.  0,741 0,541

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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nadaljevanje pregleda ocen komunalitet (kon ni poskus) 

 Initial Exstraction 
Zaposleni dobimo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v ostalih izmenah in 
dnevni službi. 

0,589 0,464

Zavod zaposlene ustrezno obveš a in uporablja dovolj ‘‘komunikacijskih orodij’’ 
(zbor delavcev, strokovni kolegij, razli na sre anja, intranet, oglasna deska ipd.). 

0,687 0,499

Imam možnost, da se seznanim in pridobim vse informacije oz. podatke v zvezi z 
zavodom, ki me zanimajo. 

0,719 0,541

Pogovori med podrejenimi in nadrejenimi so prijatejski, sproš eni, enakopravni. Ni 
me strah pred nadrejenim in nimam ob utka, da bi se nadrejeni oz. vodja do mene 
obnašal vzvišeno.  

0,651 0,459

Imam možnost, da s sodelavci razvijam prijateljske odnose. 0,596 0,443
Vodstvo posameznika, ki svojega dela ne opravlja dovolj kvalitetno, ne ustrahuje s 
premestitvijo ali izgubo zaposlitve, ampak mu ponudi in po potrebi pomaga, da se 
dodatno usposobi.  

0,611 0,437

Brez zadržkov lahko izrazim svoje mnenje o na inu in pogojih dela, saj me ni 
strah sankcij. 

0,635 0,477

V našem zavodu je za izobraževanje in udeležbo na usposabljanjih namenjenih 
dovolj finan nih sredstev. 

0,788 0,481

Izobraževalni sistem je ustrezen. 0,791 0,521
Povezava med sistemom izobraževanja, usposabljanja in sistemom napredovanja 
je ustrezna.  

0,690 0,498

e zaposleni izrazimo voljo in željo, se to upošteva - imamo oz. dobimo možnost, 
da se izobražujemo, usposabljamo in izpopolnjujemo. 

0,738 0,530

Imam možnost udeležbe razli nih usposabljanj in na ta na in pridobivam 
specializirano znanje. 

0,756 0,561

V našem zavodu pridobivamo znanje oz. se u imo drug od drugega, to pomeni, da 
bolj izkušeni posamezniki svoje znanje prenanašajo na druge. 

0,722 0,551

Na delu razvijam lastne potenciale in osebno rast. 0,780 0,678
Pri opravljanju mojih delovnih nalog sem precej neodvisen, o uvajanju priporo il 
stroke, o postopkih dela in vrstnem redu delovnih nalog odlo am sam. 

0,611 0,479

Pri opravljanju dela, delovnih nalog se po utim samozavesten. 0,653 0,543
Nadrejeni oz. vodje nas podpirajo in spodbujajo, da prevzemamo bolj odgovorna dela. 0,643 0,500
Bolj samozavesten se po utim zaradi položaja oz. delovnega mesta, na katerem sem.  0,635 0,433
Zaradi svojega dela in delovnih rezultatov me sodelavci ob udujejo in spoštujejo. 0,757 0,465
Ugled in avtoriteto v zavodu imam zaradi delovnega mesta, na katerem sem. 0,751 0,461
Lahko sodelujem pri pomembnih odlo itvah zavoda (npr. reševanje poslovno-
organizacijskih zadev). 

0,696 0,606

Ko gre za reševanje pravic posameznika, zaposleni vodstvu velikokrat podamo 
pobude. Vodstvo našim pobudam prisluhne oz. zahtevam ugodi. 

0,756 0,665

Pri dolo anju delovnih opravil, izvajanju gasilske taktike oz. oblikovanju delovnih 
postopkov imam možnost sodelovanja. Moji predlogi so s strani nadrejenih 
upoštevani. 

0,779 0,674

Vsak zaposleni lahko poda predlog za izboljšanje. 0,693 0,574
Pri dolo anju ciljev zavoda sodelujemo vsi zaposleni, ne samo vodje. 0,761 0,638
Za uveljavitev svojih pobud in predlogov sem pripravljen prevzeti odgovornost. 0,596 0,478
Nadrejeni me vprašajo, katere nagrade me najbolj motivirajo in poskušajo želji 
imbolj ugoditi. 

0,738 0,639

V zavodu se spodbuja ustvarjalnost zaposlenih. 0,735 0,602
Moje delo je kreativno in ne rutinsko. 0,663 0,464
Rutinske naloge nadrejeni skušajo spremeniti v bolj ustvarjalne in zahtevne. 0,687 0,540
Organizirano je zbiranje mnenj, predlogov, pripomb, idej ipd. in vsak lahko 
kadarkoli opozori na posamezen organizacijski ali delovni problem. 

0,670 0,507

Nadrejeni delo razporejajo tako, da opravljamo razna dela in pri tem pogosto 
upoštevajo naše želje. 

0,619 0,506

Pri svojem delu se sre ujem z veliko novimi izzivi. 0,674 0,525

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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nadaljevanje pregleda ocen komunalitet (kon ni poskus) 

 Initial Exstraction 
Seznanjen sem s tem, da imamo predstavnika delavcev v svetu zavoda in da je ta 
oseba zadolžena za uveljavljanje interesov zaposlenih v zavodu. Nanj se lahko 
kadarkoli obrnem in vem, da se bo zavzel za moje pravice, probleme itn. 

0,582 0,434

Vodje skrbijo za varnost in zdravje pri delu. Osebna varovalna oprema nam je 
zagotovljena in za njeno uporabo smo ustrezno usposobljeni. Gasilska oprema in 
naprave so varne za uporabo. 

0,659 0,472

Nadrejeni nam skušajo omogo iti im boljše pogoje dela, saj se zavedajo, da 
opravljamo delo, ki je ob asno zelo naporno.  

0,712 0,553

Nadrejeni oz. vodja je zelo dober poznavalec stroke, spremlja novosti in se stalno 
izpopolnjuje. Vsem nam je za zgled. 

0,824 0,529

Nadrejeni oz. vodja je navdušen in zavzet, nas spodbuja, motivira ter z lastnim 
zgledom kaže, kakšen je pravilen odnos do dela. 

0,852 0,637

Nadrejeni oz. vodja ima managerske sposobnosti. 0,756 0,600
Nadrejeni oz. vodja med nami ne dela razlik, nas spoštuje, nam prisluhne in je 
vedno pripravljen pomagati. 

0,721 0,575

V zavodu nimamo ukazovalnega vodenja, ampak delo po predhodnih napotkih s 
strani nadrejenega oz. vodje opravljamo samostojno. 

0,736 0,518

Nadrejeni oz. vodja nam da jasno vedeti, kaj pri akuje od nas, s im je oz. ni 
zadovoljen. Spremlja naše delovne rezultate in nas usmerja, o vsem se lahko 
odkrito pogovorimo. 

0,792 0,640

Nadrejeni oz. vodja sprejema in upošteva pripombe, kritike ter se trudi spremeniti 
svoj na in vodenja. 

0,785 0,654

Zadovoljen sem, da vodje nad zaposlenimi ne vršijo pritiska oz. da nas ne 
preobremenjujejo. 

0,688 0,478

V zavodu so pogoji dela dobri in zaposleni radi prihajamo v službo, zato ni veliko 
bolniških izostankov ali drugih vrst odsotnosti (zamujanje na delo, pred asni 
odhod z dela ipd.). 

0,647 0,479

Do nekaterih posameznikov smo tolerantni in jim pustimo, da delajo manj kot 
drugi. 

0,617 0,486

Moje delo je zelo zanimivo. 0,702 0,645
Moje delo je zelo koristno in imam ob utek, da za zavod predstavlja dodano 
vrednost. 

0,695 0,583

Pri svojem delu se sre ujem z razli nimi izzivi. 0,767 0,639

utim, da je moje delo zelo odgovorno. 0,642 0,509
Ker v delo uvajamo nove takti ne ukrepe in postopke, se naše storitve 
izboljšujejo.   

0,657 0,511

Pri izvajanju delovnih nalog se sre ujem z zanimivimi posamezniki in vrhunskimi 
strokovnjaki. 

0,622 0,437

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
 

Celotna pojasnjena varianca (kon ni poskus) 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 
of Squared 
Loadingsa 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 26,897 44,828 44,828 26,443 44,072 44,072 22,815

2 3,600 5,999 50,828 3,147 5,245 49,316 18,164

3 3,258 5,430 56,257 2,836 4,727 54,043 11,071

4 1,831 3,051 59,308      

5 1,652 2,753 62,061      

6 1,420 2,366 64,427      

7 1,265 2,108 66,535      

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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nadaljevanje pregleda celotne pojasnjene variance (kon ni poskus) 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 
of Squared 
Loadingsa 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

8 1,057 1,762 68,298     

9 0,928 1,546 69,844      

10 0,896 1,493 71,337  

11 0,860 1,434 72,771  

12 0,821 1,369 74,139      

13 0,777 1,295 75,435      

14 0,707 1,178 76,613      

15 0,699 1,165 77,778      

16 0,685 1,141 78,920      

17 0,580 0,966 79,886      

18 0,571 0,952 80,838      

19 0,547 0,912 81,750      

20 0,521 0,868 82,618      

21 0,503 0,838 83,456      

22 0,474 0,790 84,246      

23 0,470 0,783 85,029      

24 0,440 0,734 85,763      

25 0,428 0,713 86,476      

26 0,403 0,672 87,148      

27 0,394 0,657 87,805      

28 0,378 0,631 88,436      

29 0,373 0,621 89,057  

30 0,362 0,603 89,660      

31 0,356 0,594 90,254  

32 0,337 0,562 90,816  

33 0,329 0,549 91,365  

34 0,310 0,517 91,882  

35 0,295 0,491 92,373  

36 0,289 0,481 92,854  

37 0,279 0,465 93,319  

38 0,267 0,444 93,763  

39 0,250 0,417 94,180  

40 0,246 0,410 94,590  

41 0,233 0,389 94,980  

42 0,223 0,372 95,351  

43 0,221 0,368 95,719  

44 0,214 0,356 96,075  

45 0,209 0,348 96,423  

46 0,206 0,343 96,766  

47 0,199 0,331 97,097  

48 0,190 0,317 97,414  

49 0,167 0,278 97,692  

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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nadaljevanje pregleda celotne pojasnjene variance (kon ni poskus) 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 
of Squared 
Loadingsa 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

50 0,164 0,273 97,965  

51 0,152 0,253 98,217  

52 0,144 0,241 98,458  

53 0,140 0,233 98,691  

54 0,136 0,226 98,917  

55 0,133 0,221 99,138  

56 0,125 0,209 99,347  

57 0,112 0,187 99,534  

58 0,108 0,179 99,713  

59 0,095 0,159 99,872  

60 0,077 0,128 100,000  

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
 

Grafikon lastnih vrednosti - scree plot (kon ni poskus) 

 
 

Matrika faktorskih uteži (kon ni poskus)a 

 
Factor 

1 2 3 
Na delu razvijam lastne potenciale in osebno rast. 0,820 0,052 -0,055
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 3 factors extracted. 4 iterations required. 
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nadaljevanje matrike faktorskih uteži (kon ni poskus) 

 
Factor 

1 2 3 
Nadrejeni oz. vodja sprejema in upošteva pripombe, kritike ter se trudi 
spremeniti svoj na in vodenja. 

0,777 0,000 -0,224

V zavodu se spodbuja ustvarjalnost zaposlenih. 0,771 -0,075 0,046
Nadrejeni nam skušajo omogo iti im boljše pogoje dela, saj se zavedajo, da 
opravljamo delo, ki je ob asno zelo naporno.  

0,742 -0,024 -0,046

Imam možnost udeležbe razli nih usposabljanj in na ta na in pridobivam 
specializirano znanje. 

0,738 -0,076 -0,106

Vsak ima možnost napredovati. 0,737 -0,226 -0,051
Nadrejeni oz. vodja nam da jasno vedeti, kaj pri akuje od nas, s im je oz. ni 
zadovoljen. Spremlja naše delovne rezultate in nas usmerja, o vsem se lahko 
odkrito pogovorimo. 

0,726 0,063 -0,329

Rutinske naloge nadrejeni skušajo spremeniti v bolj ustvarjalne in zahtevne. 0,722 -0,057 0,120
Vodilni kader sam vzgaja svoje naslednike, to pomeni, da na višja delovna 
mesta zaposlujemo svoje zaposlene, ki jih pred tem ustrezno usposobimo in 
izobrazimo. 

0,720 -0,198 -0,143

Vsem zaposlenim so politika, rezultati in cilji zavoda jasni. 0,716 -0,345 -0,032
Nadrejeni delo razporejajo tako, da opravljamo razna dela in pri tem pogosto 
upoštevajo naše želje. 

0,708 0,033 0,058

Imam možnost, da se seznanim in pridobim vse informacije oz. podatke v zvezi 
z zavodom, ki me zanimajo. 

0,701 -0,220 -0,042

Znotraj zavoda je obstoje i sistem napredovanja stimulativen in lahko si kreiram 
svojo karierno pot. 

0,700 -0,310 -0,117

Ker v delo uvajamo nove takti ne ukrepe in postopke, se naše storitve 
izboljšujejo.   

0,700 0,132 -0,067

e zaposleni izrazimo voljo in željo, se to upošteva - imamo oz. dobimo 
možnost, da se izobražujemo, usposabljamo in izpopolnjujemo. 

0,697 -0,210 0,006

Sistem napredovanja v zavodu je pravi en. Tisti, ki so najboljši, zasedejo 
najboljša delovna mesta in imajo možnost napredovati. 

0,696 -0,317 -0,183

V našem zavodu pridobivamo znanje oz. se u imo drug od drugega, to pomeni, 
da bolj izkušeni posamezniki svoje znanje prenanašajo na druge. 

0,694 0,199 -0,173

Nadrejeni me vprašajo, katere nagrade me najbolj motivirajo in poskušajo želji 
imbolj ugoditi. 

0,693 -0,245 0,316

Zaposleni smo dobro obveš eni o pomembnih dogodkih, ki zadevajo dogajanje 
v zavodu in v zvezi z njim. 

0,689 -0,243 -0,071

Nadrejeni oz. vodje nas podpirajo in spodbujajo, da prevzemamo bolj 
odgovorna dela. 

0,689 0,149 0,058

Brez zadržkov lahko izrazim svoje mnenje o na inu in pogojih dela, saj me ni 
strah sankcij. 

0,686 0,042 0,064

Zadovoljen sem, da vodje nad zaposlenimi ne vršijo pritiska oz. da nas ne 
preobremenjujejo. 

0,685 0,089 -0,026

Nadrejeni oz. vodja med nami ne dela razlik, nas spoštuje, nam prisluhne in je 
vedno pripravljen pomagati. 

0,683 0,013 -0,329

Nadrejeni oz. vodja je navdušen in zavzet, nas spodbuja, motivira ter z lastnim 
zgledom kaže, kakšen je pravilen odnos do dela. 

0,683 -0,016 -0,414

Ko gre za reševanje pravic posameznika, zaposleni vodstvu velikokrat podamo 
pobude. Vodstvo našim pobudam prisluhne oz. zahtevam ugodi. 

0,680 -0,155 0,422

Nadrejeni oz. vodja ima managerske sposobnosti. 0,679 0,021 -0,372

Pri opravljanju dela, delovnih nalog se po utim samozavesten. 0,679 0,264 0,113
Sistem napredovanja v zavodu je jasen in vsi zaposleni smo seznanjeni s kriteriji 
za napredovanje. 

0,677 -0,197 -0,093

Vodje skrbijo za varnost in zdravje pri delu. Osebna varovalna oprema nam je 
zagotovljena in za njeno uporabo smo ustrezno usposobljeni. Gasilska oprema 
in naprave so varne za uporabo. 

0,667 -0,024 -0,161

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
a. 3 factors extracted. 4 iterations required. 



Priloga 4 

 

nadaljevanje matrike faktorskih uteži (kon ni poskus) 

 
Factor 

1 2 3 
V zavodu nimamo ukazovalnega vodenja, ampak delo po predhodnih napotkih 
s strani nadrejenega oz. vodje opravljamo samostojno. 

0,666 0,162 -0,218

V zavodu so pogoji dela dobri in zaposleni radi prihajamo v službo, zato ni 
veliko bolniških izostankov ali drugih vrst odsotnosti (zamujanje na delo, 
pred asni odhod z dela ipd.). 

0,662 0,195 -0,050

Pogovori med podrejenimi in nadrejenimi so prijatejski, sproš eni, 
enakopravni. Ni me strah pred nadrejenim in nimam ob utka, da bi se nadrejeni 
oz. vodja do mene obnašal vzvišeno.  

0,659 0,141 -0,074

Organizirano je zbiranje mnenj, predlogov, pripomb, idej ipd. in vsak lahko 
kadarkoli opozori na posamezen organizacijski ali delovni problem. 

0,657 -0,173 0,213

Seznanjen sem s tem, da imamo predstavnika delavcev v svetu zavoda in da je 
ta oseba zadolžena za uveljavljanje interesov zaposlenih v zavodu. Nanj se 
lahko kadarkoli obrnem in vem, da se bo zavzel za moje pravice, probleme itn. 

0,657 -0,021 -0,041

Zavod zaposlene ustrezno obveš a in uporablja dovolj ‘‘komunikacijskih 
orodij’’ (zbor delavcev, strokovni kolegij, razli na sre anja, intranet, oglasna 
deska ipd.). 

0,654 -0,257 -0,079

Povezava med sistemom izobraževanja, usposabljanja in sistemom 
napredovanja je ustrezna.  

0,653 -0,266 -0,018

Vodstvo posameznika, ki svojega dela ne opravlja dovolj kvalitetno, ne 
ustrahuje s premestitvijo ali izgubo zaposlitve, ampak mu ponudi in po potrebi 
pomaga, da se dodatno usposobi.  

0,653 0,059 -0,088

Pri dolo anju delovnih opravil, izvajanju gasilske taktike oz. oblikovanju 
delovnih postopkov imam možnost sodelovanja. Moji predlogi so s strani 
nadrejenih upoštevani. 

0,650 -0,083 0,495

Vsak zaposleni lahko poda predlog za izboljšanje. 0,648 -0,099 0,381
V našem zavodu je za izobraževanje in udeležbo na usposabljanjih namenjenih 
dovolj finan nih sredstev. 

0,646 -0,235 -0,092

Izobraževalni sistem je ustrezen. 0,641 -0,312 -0,116

Pri dolo anju ciljev zavoda sodelujemo vsi zaposleni, ne samo vodje. 0,638 -0,043 0,479
Pri izvajanju delovnih nalog se sre ujem z zanimivimi posamezniki in 
vrhunskimi strokovnjaki. 

0,634 0,178 0,052

Zaposleni smo o odlo itvah vodstva redno in sproti obveš eni.  0,631 -0,372 -0,068

Pri svojem delu se sre ujem z veliko novimi izzivi. 0,626 0,364 0,024

Pri svojem delu se sre ujem z razli nimi izzivi. 0,614 0,512 0,012
Do nekaterih posameznikov smo tolerantni in jim pustimo, da delajo manj kot 
drugi. 

0,613 0,316 -0,104

Nadrejeni oz. vodja je zelo dober poznavalec stroke, spremlja novosti in se 
stalno izpopolnjuje. Vsem nam je za zgled. 

0,612 -0,052 -0,389

Moje delo je zelo koristno in imam ob utek, da za zavod predstavlja dodano 
vrednost. 

0,606 0,463 0,021

Zaradi svojega dela in delovnih rezultatov me sodelavci ob udujejo in 
spoštujejo. 

0,605 0,206 0,238

Bolj samozavesten se po utim zaradi položaja oz. delovnega mesta, na katerem 
sem.  

0,601 0,199 0,181

Moje delo je zelo zanimivo. 0,599 0,523 -0,112

Moje delo je kreativno in ne rutinsko. 0,587 0,345 -0,022

Ugled in avtoriteto v zavodu imam zaradi delovnega mesta, na katerem sem. 0,580 0,093 0,339

Imam možnost, da s sodelavci razvijam prijateljske odnose. 0,570 0,315 -0,138
Zaposleni dobimo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v ostalih izmenah in 
dnevni službi. 

0,563 -0,383 0,016

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 3 factors extracted. 4 iterations required. 



Priloga 4 

 

nadaljevanje matrike faktorskih uteži (kon ni poskus) 

 
Factor 

1 2 3 
Pri opravljanju mojih delovnih nalog sem precej neodvisen, o uvajanju 
priporo il stroke, o postopkih dela in vrstnem redu delovnih nalog odlo am 
sam. 

0,563 0,052 0,399

Lahko sodelujem pri pomembnih odlo itvah zavoda (npr. reševanje poslovno-
organizacijskih zadev). 

0,560 -0,131 0,525

utim, da je moje delo zelo odgovorno. 0,551 0,449 0,062

Za uveljavitev svojih pobud in predlogov sem pripravljen prevzeti odgovornost. 0,526 0,164 0,417

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 3 factors extracted. 4 iterations required. 
 

Rotirana matrika faktorskih (pattern) uteži (kon ni poskus)a 

 
Factor 

1 2 3 
Sistem napredovanja v zavodu je pravi en. Tisti, ki so najboljši, zasedejo 
najboljša delovna mesta in imajo možnost napredovati. 

0,833 -0,075 -0,016

Znotraj zavoda je obstoje i sistem napredovanja stimulativen in lahko si 
kreiram svojo karierno pot. 

0,788 -0,072 0,055

Vsem zaposlenim so politika, rezultati in cilji zavoda jasni. 0,780 -0,115 0,154

Zaposleni smo o odlo itvah vodstva redno in sproti obveš eni.  0,775 -0,175 0,100

Izobraževalni sistem je ustrezen. 0,754 -0,097 0,044
Vodilni kader sam vzgaja svoje naslednike, to pomeni, da na višja delovna 
mesta zaposlujemo svoje zaposlene, ki jih pred tem ustrezno usposobimo in 
izobrazimo. 

0,711 0,068 0,020

Zaposleni dobimo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v ostalih izmenah in 
dnevni službi. 

0,694 -0,223 0,177

Vsak ima možnost napredovati. 0,692 0,033 0,126
Zaposleni smo dobro obveš eni o pomembnih dogodkih, ki zadevajo dogajanje 
v zavodu in v zvezi z njim. 

0,691 -0,003 0,096

Zavod zaposlene ustrezno obveš a in uporablja dovolj ‘‘komunikacijskih 
orodij’’ (zbor delavcev, strokovni kolegij, razli na sre anja, intranet, oglasna 
deska ipd.). 

0,687 -0,032 0,081

Nadrejeni oz. vodja je navdušen in zavzet, nas spodbuja, motivira ter z lastnim 
zgledom kaže, kakšen je pravilen odnos do dela. 

0,680 0,291 -0,299

V našem zavodu je za izobraževanje in udeležbo na usposabljanjih namenjenih 
dovolj finan nih sredstev. 

0,670 -0,009 0,063

Povezava med sistemom izobraževanja, usposabljanja in sistemom 
napredovanja je ustrezna.  

0,659 -0,050 0,148

Imam možnost, da se seznanim in pridobim vse informacije oz. podatke v zvezi 
z zavodom, ki me zanimajo. 

0,659 0,024 0,128

Nadrejeni oz. vodja je zelo dober poznavalec stroke, spremlja novosti in se 
stalno izpopolnjuje. Vsem nam je za zgled. 

0,657 0,219 -0,283

Sistem napredovanja v zavodu je jasen in vsi zaposleni smo seznanjeni s 
kriteriji za napredovanje. 

0,654 0,047 0,064

e zaposleni izrazimo voljo in željo, se to upošteva - imamo oz. dobimo 
možnost, da se izobražujemo, usposabljamo in izpopolnjujemo. 

0,619 0,029 0,177

Nadrejeni oz. vodja ima managerske sposobnosti. 0,618 0,328 -0,258
Nadrejeni oz. vodja sprejema in upošteva pripombe, kritike ter se trudi 
spremeniti svoj na in vodenja. 

0,608 0,327 -0,075

Nadrejeni oz. vodja med nami ne dela razlik, nas spoštuje, nam prisluhne in je 
vedno pripravljen pomagati. 

0,603 0,315 -0,211

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 13 iterations. 



Priloga 4 

 

nadaljevanje rotirane matrike faktorskih (pattern) uteži (kon ni poskus) 

 
Factor 

1 2 3 
Imam možnost udeležbe razli nih usposabljanj in na ta na in pridobivam 
specializirano znanje. 

0,585 0,211 0,052

Nadrejeni oz. vodja nam da jasno vedeti, kaj pri akuje od nas, s im je oz. ni 
zadovoljen. Spremlja naše delovne rezultate in nas usmerja, o vsem se lahko 
odkrito pogovorimo. 

0,582 0,390 -0,206

Vodje skrbijo za varnost in zdravje pri delu. Osebna varovalna oprema nam je 
zagotovljena in za njeno uporabo smo ustrezno usposobljeni. Gasilska oprema 
in naprave so varne za uporabo. 

0,526 0,250 -0,028

V zavodu se spodbuja ustvarjalnost zaposlenih. 0,512 0,210 0,223
Nadrejeni nam skušajo omogo iti im boljše pogoje dela, saj se zavedajo, da 
opravljamo delo, ki je ob asno zelo naporno.  

0,503 0,266 0,111

Na delu razvijam lastne potenciale in osebno rast. 0,483 0,386 0,111
Seznanjen sem s tem, da imamo predstavnika delavcev v svetu zavoda in da je 
ta oseba zadolžena za uveljavljanje interesov zaposlenih v zavodu. Nanj se 
lahko kadarkoli obrnem in vem, da se bo zavzel za moje pravice, probleme itn. 

0,444 0,237 0,099

Organizirano je zbiranje mnenj, predlogov, pripomb, idej ipd. in vsak lahko 
kadarkoli opozori na posamezen organizacijski ali delovni problem. 

0,435 0,035 0,388

Rutinske naloge nadrejeni skušajo spremeniti v bolj ustvarjalne in zahtevne. 0,422 0,203 0,290
Vodstvo posameznika, ki svojega dela ne opravlja dovolj kvalitetno, ne 
ustrahuje s premestitvijo ali izgubo zaposlitve, ampak mu ponudi in po potrebi 
pomaga, da se dodatno usposobi.  

0,395 0,331 0,039

Nadrejeni delo razporejajo tako, da opravljamo razna dela in pri tem pogosto 
upoštevajo naše želje. 

0,365 0,309 0,211

Brez zadržkov lahko izrazim svoje mnenje o na inu in pogojih dela, saj me ni 
strah sankcij. 

0,340 0,310 0,212

Moje delo je zelo zanimivo. -0,059 0,848 -0,046

Pri svojem delu se sre ujem z razli nimi izzivi. -0,115 0,827 0,093
Moje delo je zelo koristno in imam ob utek, da za zavod predstavlja dodano 
vrednost. 

-0,079 0,768 0,106

utim, da je moje delo zelo odgovorno. -0,123 0,725 0,139

Pri svojem delu se sre ujem z veliko novimi izzivi. 0,025 0,661 0,123

Moje delo je kreativno in ne rutinsko. 0,046 0,629 0,067
Do nekaterih posameznikov smo tolerantni in jim pustimo, da delajo manj kot 
drugi. 

0,140 0,614 -0,013

Imam možnost, da s sodelavci razvijam prijateljske odnose. 0,135 0,599 -0,059

Pri opravljanju dela, delovnih nalog se po utim samozavesten. 0,097 0,557 0,241
V našem zavodu pridobivamo znanje oz. se u imo drug od drugega, to pomeni, 
da bolj izkušeni posamezniki svoje znanje prenanašajo na druge. 

0,340 0,518 -0,058

V zavodu so pogoji dela dobri in zaposleni radi prihajamo v službo, zato ni 
veliko bolniških izostankov ali drugih vrst odsotnosti (zamujanje na delo, 
pred asni odhod z dela ipd.). 

0,250 0,488 0,068

V zavodu nimamo ukazovalnega vodenja, ampak delo po predhodnih napotkih 
s strani nadrejenega oz. vodje opravljamo samostojno. 

0,385 0,469 -0,109

Zaradi svojega dela in delovnih rezultatov me sodelavci ob udujejo in 
spoštujejo. 

0,032 0,448 0,366

Pri izvajanju delovnih nalog se sre ujem z zanimivimi posamezniki in 
vrhunskimi strokovnjaki. 

0,187 0,448 0,174

Bolj samozavesten se po utim zaradi položaja oz. delovnega mesta, na katerem 
sem.  

0,070 0,445 0,304

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 13 iterations. 
 



Priloga 4 

 

nadaljevanje rotirane matrike faktorskih (pattern) uteži (kon ni poskus) 

 
Factor 

1 2 3 
Nadrejeni oz. vodje nas podpirajo in spodbujajo, da prevzemamo bolj 
odgovorna dela. 

0,245 0,434 0,195

Ker v delo uvajamo nove takti ne ukrepe in postopke, se naše storitve 
izboljšujejo.   

0,342 0,433 0,065

Pogovori med podrejenimi in nadrejenimi so prijatejski, sproš eni, 
enakopravni. Ni me strah pred nadrejenim in nimam ob utka, da bi se nadrejeni 
oz. vodja do mene obnašal vzvišeno.  

0,313 0,427 0,047

Zadovoljen sem, da vodje nad zaposlenimi ne vršijo pritiska oz. da nas ne 
preobremenjujejo. 

0,350 0,373 0,110

Lahko sodelujem pri pomembnih odlo itvah zavoda (npr. reševanje poslovno-
organizacijskih zadev). 

0,148 0,013 0,700

Pri dolo anju delovnih opravil, izvajanju gasilske taktike oz. oblikovanju 
delovnih postopkov imam možnost sodelovanja. Moji predlogi so s strani 
nadrejenih upoštevani. 

0,176 0,107 0,682

Pri dolo anju ciljev zavoda sodelujemo vsi zaposleni, ne samo vodje. 0,140 0,150 0,659
Ko gre za reševanje pravic posameznika, zaposleni vodstvu velikokrat podamo 
pobude. Vodstvo našim pobudam prisluhne oz. zahtevam ugodi. 

0,306 0,043 0,617

Vsak zaposleni lahko poda predlog za izboljšanje. 0,258 0,099 0,560
Pri opravljanju mojih delovnih nalog sem precej neodvisen, o uvajanju 
priporo il stroke, o postopkih dela in vrstnem redu delovnih nalog odlo am 
sam. 

0,054 0,238 0,546

Za uveljavitev svojih pobud in predlogov sem pripravljen prevzeti odgovornost. -0,085 0,351 0,546
Nadrejeni me vprašajo, katere nagrade me najbolj motivirajo in poskušajo želji 
imbolj ugoditi. 

0,462 -0,044 0,514

Ugled in avtoriteto v zavodu imam zaradi delovnega mesta, na katerem sem. 0,061 0,299 0,481
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 13 iterations. 
 

Rotirana matrika faktorskih (structure) uteži (kon ni poskus) 

 
Factor 

1 2 3 
Sistem napredovanja v zavodu je pravi en. Tisti, ki so najboljši, zasedejo 
najboljša delovna mesta in imajo možnost napredovati. 

0,783 0,391 0,306

Vsem zaposlenim so politika, rezultati in cilji zavoda jasni. 0,779 0,375 0,441
Znotraj zavoda je obstoje i sistem napredovanja stimulativen in lahko si 
kreiram svojo karierno pot. 

0,771 0,392 0,360

Vsak ima možnost napredovati. 0,763 0,465 0,423
Nadrejeni oz. vodja sprejema in upošteva pripombe, kritike ter se trudi 
spremeniti svoj na in vodenja. 

0,762 0,647 0,280

Vodilni kader sam vzgaja svoje naslednike, to pomeni, da na višja delovna 
mesta zaposlujemo svoje zaposlene, ki jih pred tem ustrezno usposobimo in 
izobrazimo. 

0,757 0,477 0,336

Na delu razvijam lastne potenciale in osebno rast. 0,748 0,695 0,433
Zaposleni smo dobro obveš eni o pomembnih dogodkih, ki zadevajo dogajanje 
v zavodu in v zvezi z njim. 

0,729 0,418 0,381

Imam možnost, da se seznanim in pridobim vse informacije oz. podatke v zvezi 
z zavodom, ki me zanimajo. 

0,726 0,438 0,409

Imam možnost udeležbe razli nih usposabljanj in na ta na in pridobivam 
specializirano znanje. 

0,726 0,559 0,361

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
 



Priloga 4 

 

nadaljevanje rotirane matrike faktoskih (structure) uteži (kon ni poskus) 

 
Factor 

1 2 3 

V zavodu se spodbuja ustvarjalnost zaposlenih. 0,723 0,570 0,502
Nadrejeni oz. vodja je navdušen in zavzet, nas spodbuja, motivira ter z lastnim 
zgledom kaže, kakšen je pravilen odnos do dela. 

0,721 0,582 0,076

Zaposleni smo o odlo itvah vodstva redno in sproti obveš eni.  0,717 0,295 0,366
Nadrejeni oz. vodja nam da jasno vedeti, kaj pri akuje od nas, s im je oz. ni 
zadovoljen. Spremlja naše delovne rezultate in nas usmerja, o vsem se lahko 
odkrito pogovorimo. 

0,717 0,654 0,158

Izobraževalni sistem je ustrezen. 0,717 0,343 0,326
e zaposleni izrazimo voljo in željo, se to upošteva - imamo oz. dobimo 

možnost, da se izobražujemo, usposabljamo in izpopolnjujemo. 
0,709 0,436 0,443

Sistem napredovanja v zavodu je jasen in vsi zaposleni smo seznanjeni s 
kriteriji za napredovanje. 

0,708 0,438 0,351

Zavod zaposlene ustrezno obveš a in uporablja dovolj ‘‘komunikacijskih 
orodij’’ (zbor delavcev, strokovni kolegij, razli na sre anja, intranet, oglasna 
deska ipd.). 

0,703 0,383 0,356

Nadrejeni nam skušajo omogo iti im boljše pogoje dela, saj se zavedajo, da 
opravljamo delo, ki je ob asno zelo naporno.  

0,700 0,586 0,404

Nadrejeni oz. vodja ima managerske sposobnosti. 0,697 0,596 0,102
Nadrejeni oz. vodja med nami ne dela razlik, nas spoštuje, nam prisluhne in je 
vedno pripravljen pomagati. 

0,694 0,590 0,139

Povezava med sistemom izobraževanja, usposabljanja in sistemom 
napredovanja je ustrezna.  

0,692 0,370 0,405

V našem zavodu je za izobraževanje in udeležbo na usposabljanjih namenjenih 
dovolj finan nih sredstev. 

0,691 0,390 0,338

Nadrejeni oz. vodja je zelo dober poznavalec stroke, spremlja novosti in se 
stalno izpopolnjuje. Vsem nam je za zgled. 

0,663 0,501 0,058

Rutinske naloge nadrejeni skušajo spremeniti v bolj ustvarjalne in zahtevne. 0,657 0,534 0,530
Vodje skrbijo za varnost in zdravje pri delu. Osebna varovalna oprema nam je 
zagotovljena in za njeno uporabo smo ustrezno usposobljeni. Gasilska oprema 
in naprave so varne za uporabo. 

0,655 0,539 0,269

Zaposleni dobimo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v ostalih izmenah in 
dnevni službi. 

0,641 0,226 0,394

Nadrejeni delo razporejajo tako, da opravljamo razna dela in pri tem pogosto 
upoštevajo naše želje. 

0,628 0,582 0,460

Seznanjen sem s tem, da imamo predstavnika delavcev v svetu zavoda in da je 
ta oseba zadolžena za uveljavljanje interesov zaposlenih v zavodu. Nanj se 
lahko kadarkoli obrnem in vem, da se bo zavzel za moje pravice, probleme itn. 

0,619 0,520 0,358

Organizirano je zbiranje mnenj, predlogov, pripomb, idej ipd. in vsak lahko 
kadarkoli opozori na posamezen organizacijski ali delovni problem. 

0,616 0,404 0,580

Zadovoljen sem, da vodje nad zaposlenimi ne vršijo pritiska oz. da nas ne 
preobremenjujejo. 

0,606 0,605 0,373

Brez zadržkov lahko izrazim svoje mnenje o na inu in pogojih dela, saj me ni 
strah sankcij. 

0,603 0,569 0,451

Vodstvo posameznika, ki svojega dela ne opravlja dovolj kvalitetno, ne 
ustrahuje s premestitvijo ali izgubo zaposlitve, ampak mu ponudi in po potrebi 
pomaga, da se dodatno usposobi.  

0,599 0,568 0,308

Moje delo je zelo zanimivo. 0,402 0,800 0,197

Pri svojem delu se sre ujem z razli nimi izzivi. 0,392 0,792 0,307
Moje delo je zelo koristno in imam ob utek, da za zavod predstavlja dodano 
vrednost. 

0,399 0,757 0,316

Pri svojem delu se sre ujem z veliko novimi izzivi. 0,450 0,714 0,342
utim, da je moje delo zelo odgovorno. 0,345 0,699 0,317

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
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nadaljevanje rotirane matrike faktoskih (structure) uteži (kon ni poskus) 

 
Factor 

1 2 3 
V našem zavodu pridobivamo znanje oz. se u imo drug od drugega, to pomeni, 
da bolj izkušeni posamezniki svoje znanje prenanašajo na druge. 

0,609 0,692 0,247

Do nekaterih posameznikov smo tolerantni in jim pustimo, da delajo manj kot 
drugi. 

0,481 0,688 0,238

Pri opravljanju dela, delovnih nalog se po utim samozavesten. 0,512 0,688 0,457

Moje delo je kreativno in ne rutinsko. 0,430 0,676 0,285

Imam možnost, da s sodelavci razvijam prijateljske odnose. 0,449 0,657 0,186
V zavodu nimamo ukazovalnega vodenja, ampak delo po predhodnih napotkih 
s strani nadrejenega oz. vodje opravljamo samostojno. 

0,606 0,653 0,199

V zavodu so pogoji dela dobri in zaposleni radi prihajamo v službo, zato ni 
veliko bolniških izostankov ali drugih vrst odsotnosti (zamujanje na delo, 
pred asni odhod z dela ipd.). 

0,555 0,651 0,326

Ker v delo uvajamo nove takti ne ukrepe in postopke, se naše storitve 
izboljšujejo.   

0,613 0,646 0,343

Nadrejeni oz. vodje nas podpirajo in spodbujajo, da prevzemamo bolj 
odgovorna dela. 

0,571 0,634 0,434

Pogovori med podrejenimi in nadrejenimi so prijatejski, sproš eni, 
enakopravni. Ni me strah pred nadrejenim in nimam ob utka, da bi se nadrejeni 
oz. vodja do mene obnašal vzvišeno.  

0,574 0,619 0,312

Pri izvajanju delovnih nalog se sre ujem z zanimivimi posamezniki in 
vrhunskimi strokovnjaki. 

0,513 0,609 0,393

Zaradi svojega dela in delovnih rezultatov me sodelavci ob udujejo in 
spoštujejo. 

0,437 0,581 0,521

Bolj samozavesten se po utim zaradi položaja oz. delovnega mesta, na katerem 
sem.  

0,447 0,580 0,473

Pri dolo anju delovnih opravil, izvajanju gasilske taktike oz. oblikovanju 
delovnih postopkov imam možnost sodelovanja. Moji predlogi so s strani 
nadrejenih upoštevani. 

0,519 0,422 0,789

Lahko sodelujem pri pomembnih odlo itvah zavoda (npr. reševanje poslovno-
organizacijskih zadev). 

0,446 0,318 0,765

Pri dolo anju ciljev zavoda sodelujemo vsi zaposleni, ne samo vodje. 0,498 0,437 0,764
Ko gre za reševanje pravic posameznika, zaposleni vodstvu velikokrat podamo 
pobude. Vodstvo našim pobudam prisluhne oz. zahtevam ugodi. 

0,587 0,411 0,758

Vsak zaposleni lahko poda predlog za izboljšanje. 0,546 0,422 0,699
Nadrejeni me vprašajo, katere nagrade me najbolj motivirajo in poskušajo želji 
imbolj ugoditi. 

0,650 0,380 0,692

Pri opravljanju mojih delovnih nalog sem precej neodvisen, o uvajanju 
priporo il stroke, o postopkih dela in vrstnem redu delovnih nalog odlo am 
sam. 

0,415 0,441 0,644

Za uveljavitev svojih pobud in predlogov sem pripravljen prevzeti odgovornost. 0,341 0,476 0,622

Ugled in avtoriteto v zavodu imam zaradi delovnega mesta, na katerem sem. 0,430 0,486 0,601
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
 

Rotirana faktorska rešitev - korelacije med faktorji (kon ni poskus) 

Factor 1 2 3 

1 1,000 0,566 0,415

2 0,566 1,000 0,316

3 0,415 0,316 1,000
Extraction Method: Principal Axis Factoring.   
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
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Priloga 5FAKTORSKA ANALIZA DELOVNIH MOTIVOV 

Izpis P5.1 

Kolmogorov-Smirnov test (normalnost porazdelitve) dejavnikov zadovoljstva 

 Null Hypothesis Test Sig. Decision 

1 
The distribution of 1. dobre DELOVNE RAZMERE IN 
POGOJI DELA is normal with mean 4.43 and standard 
deviation 0.80. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

2 
The distribution of 2. dobra OBVEŠ ENOST O 
DOGODKIH V PODJETJU is normal with mean 3.90 and 
standard deviation 0.92. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

3 
The distribution of 3. dobra PLA A is normal with mean 
4.22 and standard deviation 0.95. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

4 
The distribution of 4. dobri ODNOSI S SODELAVCI is 
normal with mean 4.60 and standard deviation 0.73. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

5 
The distribution of 5. STALNOST IN VARNOST 
ZAPOSLITVE is normal with mean 4.49 and standard 
deviation 0.75. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

6 
The distribution of 6. UGLED DELA is normal with mean 
4.34 and standard deviation 0.82. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

7 
The distribution of 7. VARNO DELO is normal with mean 
4.32 and standard deviation 0.90. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

8 
The distribution of 8. dober VODJA IN VODSTVENI 
ODNOSI is normal with mean 4.44 and standard deviation 
0.83. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

9 
The distribution of 9. LAHKO OZ. NEZAHTEVNO DELO 
is normal with mean 3.63 and standard deviation 1.01. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

10 
The distribution of 10. dobre MOŽNOSTI 
NAPREDOVANJA is normal with mean 4.02 and standard 
deviation 0.95. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

11 
The distribution of 11. dobre MOŽNOSTI STROKOVNEGA 
RAZVOJA is normal with mean 4.29 and standard deviation 
0.78. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

12 
The distribution of 12. SVOBODA IN SAMOSTOJNOST 
PRI DELU is normal with mean 4.21 and standard deviation 
0.81. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

13 
The distribution of 13. SOODLO ANJE PRI DELU is 
normal with mean 3.81 and standard deviation 0.94. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

14 
The distribution of 14. USTVARJALNO DELO is normal 
with mean 4.08 and standard deviation 0.81. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

15 
The distribution of 15. ZANIMIVO DELO is normal with 
mean 4.50 and standard deviation 0.69. 

One-Sample 
Kolmogorov-
Smirnov Test 

0,000 
Reject the null 
hypothesis. 

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,05. 
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Izpis P5.2 

KMO in Bartlettov test (prvi poskus) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,939

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2972,412

df 105

Sig. 0,000
 

Pregled ocen komunalitet (prvi poskus) 

 Initial Exstraction 

1. dobre DELOVNE RAZMERE IN POGOJI DELA 0,558 0,584

2. dobra OBVEŠ ENOST O DOGODKIH V ZAVODU 0,617 0,604

3. dobra PLA A 0,530 0,497

4. dobri ODNOSI S SODELAVCI 0,507 0,581

5. STALNOST IN VARNOST ZAPOSLITVE 0,575 0,564

6. UGLED DELA 0,569 0,520

7. VARNO DELO 0,673 0,646

8. dober VODJA IN VODSTVENI ODNOSI 0,555 0,644

9. LAHKO OZ. NEZAHTEVNO DELO 0,589 0,595

10. dobre MOŽNOSTI NAPREDOVANJA 0,605 0,560

11. dobre MOŽNOSTI STROKOVNEGA RAZVOJA 0,565 0,603

12. SVOBODA IN SAMOSTOJNOST PRI DELU 0,570 0,583

13. SOODLO ANJE PRI DELU 0,539 0,518

14. USTVARJALNO DELO 0,210 0,119

15. ZANIMIVO DELO 0,432 0,381

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
  

Celotna pojasnjena varianca (prvi poskus) 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 7,789 51,923 51,923 7,350 48,998 48,998
2 1,078 7,187 59,110 0,650 4,330 53,329
3 0,967 6,448 65,558     
4 0,841 5,604 71,162     
5 0,633 4,218 75,380     
6 0,503 3,352 78,732     
7 0,467 3,111 81,843     
8 0,454 3,030 84,872     
9 0,430 2,864 87,736     
10 0,379 2,525 90,261     
11 0,355 2,365 92,626     
12 0,328 2,190 94,816     
13 0,300 1,997 96,813     
14 0,259 1,728 98,541     
15 0,219 1,459 100,000     

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Grafikon lastnih vrednosti - scree plot (prvi poskus) 

 

Izpis P5.3 

KMO in Bartlettov test (kon ni poskus) 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,937

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2511,004

df 66

Sig. 0,000
 

Pregled ocen komunalitet (kon ni poskus) 

 Initial Exstraction 

1. dobre DELOVNE RAZMERE IN POGOJI DELA 0,553 0,592

3. dobra PLA A 0,499 0,567

4. dobri ODNOSI S SODELAVCI 0,569 0,584

5. STALNOST IN VARNOST ZAPOSLITVE 0,572 0,543

6. UGLED DELA 0,572 0,587

7. VARNO DELO 0,560 0,581

8. dober VODJA IN VODSTVENI ODNOSI 0,537 0,537

10. dobre MOŽNOSTI NAPREDOVANJA 0,600 0,581

11. dobre MOŽNOSTI STROKOVNEGA RAZVOJA 0,659 0,665

12. SVOBODA IN SAMOSTOJNOST PRI DELU 0,542 0,627

13. SOODLO ANJE PRI DELU 0,570 0,600

14. USTVARJALNO DELO 0,525 0,571

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Celotna pojasnjena varianca (kon ni poskus) 

Factor 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 
of Squared 
Loadingsa 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 6,852 57,101 57,101 6,440 53,665 53,665 5,944

2 1,006 8,381 65,481 0,595 4,955 58,620 5,269

3 0,686 5,720 71,201      

4 0,549 4,572 75,773      

5 0,470 3,919 79,692      

6 0,452 3,770 83,462      

7 0,434 3,615 87,077      

8 0,377 3,139 90,217      

9 0,352 2,930 93,146      

10 0,318 2,647 95,794      

11 0,276 2,301 98,095      

12 0,229 1,905 100,000      

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
 

Grafikon lastnih vrednosti - scree plot (kon ni poskus) 
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Matrika faktorskih uteži (kon ni poskus)a  

 
Factor 

1 2 

11. dobre MOŽNOSTI STROKOVNEGA RAZVOJA 0,810 0,095

10. dobre MOŽNOSTI NAPREDOVANJA 0,760 -0,056

6. UGLED DELA 0,759 0,106

1. dobre DELOVNE RAZMERE IN POGOJI DELA 0,753 -0,157

7. VARNO DELO 0,744 -0,164

4. dobri ODNOSI S SODELAVCI 0,744 -0,176

5. STALNOST IN VARNOST ZAPOSLITVE 0,726 -0,128

8. dober VODJA IN VODSTVENI ODNOSI 0,717 -0,150

13. SOODLO ANJE PRI DELU 0,712 0,305

12 SVOBODA IN SAMOSTOJNOST PRI DELU 0,695 0,379

14. USTVARJALNO DELO 0,692 0,303

3. dobra PLA A 0,668 -0,348

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 2 factors extracted. 7 iterations required. 
 

Rotirana matrika faktorskih (pattern) uteži (kon ni poskus)a  

 
Factor 

1 2 

3. dobra PLA A 0,886 -0,202

4. dobri ODNOSI S SODELAVCI 0,712 0,070

7. VARNO DELO 0,697 0,086

1. dobre DELOVNE RAZMERE IN POGOJI DELA 0,694 0,100

8. dober VODJA IN VODSTVENI ODNOSI 0,661 0,095

5. STALNOST IN VARNOST ZAPOSLITVE 0,638 0,130

10. dobre MOŽNOSTI NAPREDOVANJA 0,567 0,244

12. SVOBODA IN SAMOSTOJNOST PRI DELU -0,041 0,821

13. SOODLO ANJE PRI DELU 0,067 0,724

14. USTVARJALNO DELO 0,057 0,713

11. dobre MOŽNOSTI STROKOVNEGA RAZVOJA 0,403 0,474

6. UGLED DELA 0,356 0,468
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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Rotirana matrika faktorskih (structure) uteži (kon ni poskus) 

 
Factor 

1 2 

1. dobre DELOVNE RAZMERE IN POGOJI DELA 0,766 0,603

4. dobri ODNOSI S SODELAVCI 0,763 0,586

7. VARNO DELO 0,760 0,592

10. dobre MOŽNOSTI NAPREDOVANJA 0,744 0,655

3. dobra PLA A 0,740 0,441

5. STALNOST IN VARNOST ZAPOSLITVE 0,732 0,592

8. dober VODJA IN VODSTVENI ODNOSI 0,730 0,574

12. SVOBODA IN SAMOSTOJNOST PRI DELU 0,554 0,791

13. SOODLO ANJE PRI DELU 0,593 0,773

11. dobre MOŽNOSTI STROKOVNEGA RAZVOJA 0,747 0,766

14. USTVARJALNO DELO 0,574 0,754

6. UGLED DELA 0,695 0,726
Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
 

Rotirana faktorska rešitev - korelacije med faktorji (kon ni poskus) 

Factor 1 2 

1 1 0,725

2 0,725 1,000
Extraction Method: Principal Axis Factoring.   
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 
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Priloga 6PODATKI O ZDRAVSTVENEM ABSENTIZMU 

Preglednica P6.1: Primeri, izgubljeni koledarski dnevi in indeksi bolniškega staleža za dejavnost ''Zaš ita in 

reševanje pri požarih in nesre ah'' 

Leto Spol Primeri 
Koledarski 

dnevi 

Odstotek BS 
Izgubljeni 

koled. dnevi na 
zaposlenega 

Število 
primerov na 

100 zaposlenih 

Povpre no 
trajanje ene 
odsotnosti 

% BS IO IF R 

2005 

Spol - skupaj 474 9809 3,72 % 13,59 65,65 20,69

Moški 337 8775 3,82 % 13,93 53,49 26,04

Ženske 137 1034 3,08 % 11,24 148,91 7,55

2006 

Spol - skupaj 592 12377 4,58 % 16,70 79,89 20,91

Moški 430 10173 4,29 % 15,67 66,26 23,66

Ženske 162 2204 6,56 % 23,96 176,09 13,60

2007 

Spol - skupaj 475 8802 3,25 % 11,86 64,02 18,53

Moški 364 7742 3,21 % 11,71 55,07 21,27

Ženske 111 1060 3,59 % 13,09 137,04 9,55

2008 

Spol - skupaj 485 10712 4,56 % 16,63 75,31 22,09

Moški 388 9216 4,39 % 16,03 67,48 23,75

Ženske 97 1496 5,94 % 21,68 140,58 15,42

2009 

Spol - skupaj 437 8915 3,34 % 12,20 59,78 20,40

Moški 368 7305 3,02 % 11,03 55,59 19,85

Ženske 69 1610 6,39 % 23,33 100,00 23,33

2010 

Spol - skupaj 348 6590 2,43 % 8,87 46,84 18,94

Moški 285 5496 2,23 % 8,15 42,28 19,28

Ženske 63 1094 4,34 % 15,86 91,30 17,37

2011 

Spol - skupaj 330 8136 2,98 % 10,88 44,12 24,65

Moški 268 7625 3,09 % 11,26 39,59 28,45

Ženske 62 511 1,97 % 7,20 87,32 8,24

2012 

Spol - skupaj 430 7616 2,77 % 10,13 57,18 17,71

Moški 327 6684 2,69 % 9,80 47,95 20,44

Ženske 103 932 3,65 % 13,31 147,14 9,05

2013 

Spol - skupaj 426 7917 2,88 % 10,51 56,57 18,58

Moški 315 6514 2,62 % 9,57 46,26 20,68

Ženske 111 1403 5,34 % 19,49 154,17 12,64

2014 

Spol - skupaj 460 7128 2,53 % 9,23 59,59 15,50

Moški 350 6320 2,47 % 9,00 49,86 18,06

Ženske 110 808 3,16 % 11,54 157,14 7,35
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Preglednica P6.2: Primeri, izgubljeni koledarski dnevi in indeksi bolniškega staleža v Republiki Sloveniji 

Leto Spol Primeri 
Koledarski 

dnevi 

Odstotek BS 
Izgubljeni 

koled. dnevi na 
zaposlenega 

Število 
primerov na 

100 zaposlenih 

Povpre no 
trajanje ene 
odsotnosti 

% BS IO IF R 

2005 

Spol - skupaj 789.931 14.312.285 4,71 % 17,17 94,79 18,12

Moški 345.233 6.994.345 4,15 % 15,16 74,82 20,26

Ženske 444.698 7.317.940 5,39 % 19,68 119,58 16,46

2006 

Spol - skupaj 389.298 6.704.700 4,89 % 17,90 103,60 17,20

Moški 305.990 6.322.063 3,66 % 13,30 64,60 20,70

Ženske 389.298 6.704.700 4,89 % 17,90 103,60 17,20

2007 

Spol - skupaj 788.895 14.095.263 4,40 % 16,06 89,88 17,87

Moški 339.044 6.765.856 3,76 % 13,73 68,80 19,96

Ženske 449.851 7.329.407 5,22 % 19,04 116,84 16,29

2008 

Spol - skupaj 739.834 13.894.657 4,25 % 15,52 82,66 18,78

Moški 313.831 6.638.221 3,60 % 13,15 62,15 21,15

Ženske 426.003 7.256.436 5,10 % 18,60 109,19 17,03

2009 

Spol - skupaj 742.342 13.325.384 4,18 % 15,26 84,99 17,95

Moški 306.692 6.356.501 3,56 % 13,00 62,74 20,73

Ženske 435.650 6.968.883 4,96 % 18,12 113,28 16,00

2010 

Spol - skupaj 729.004 12.808.242 4,09 % 14,94 85,03 17,57

Moški 294.406 6.141.037 3,53 % 12,87 61,71 20,86

Ženske 434.598 6.667.205 4,80 % 17,53 114,29 15,34

2011 

Spol - skupaj 734.523 12.539.064 4,05 % 14,77 86,54 17,07

Moški 291.123 5.928.524 3,45 % 12,59 61,81 20,36

Ženske 443.400 6.610.540 4,79 % 17,50 117,36 14,91

2012 

Spol - skupaj 723.413 12.354.286 4,23 % 15,44 90,41 17,08

Moški 282.205 5.836.611 3,63 % 13,25 64,06 20,68

Ženske 441.208 6.517.675 4,97 % 18,12 122,69 14,77

2013 

Spol - skupaj 755.475 11.880.378 4,08 % 14,90 94,75 15,73

Moški 287.453 5.543.597 3,46 % 12,63 65,50 19,29

Ženske 468.022 6.336.781 4,84 % 17,68 130,57 13,54

2014 

Spol - skupaj 739.708 11.069.174 3,75 % 13,67 91,37 14,96

Moški 278.672 5.081.855 3,12 % 11,39 62,44 18,24

Ženske 461.036 5.987.319 4,52 % 16,48 126,91 12,99
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Preglednica P6.3: Primeri, izgubljeni koledarski dnevi in indeksi bolniškega staleža v poklicnih gasilskih 

enotah - moški 

Poklicna  
gasilska enota 

Leto 2005 Leto 2006 

Primeri Dnevi % BS IO IF R Primeri Dnevi % BS IO IF R 

Skupaj 280 6.920 3,42 % 12,47 50,45 24,71 355 8.524 4,21 % 15,36 63,96 24,01

Ajdovš ina 4 202 4,61 % 16,83 33,33 50,50 4 321 7,33 % 26,75 33,33 80,25

Celje 14 427 3,34 % 12,20 40,00 30,50 14 622 5,16 % 18,85 42,42 44,43

Jesenice 8 457 4,82 % 17,58 30,77 57,13 16 334 3,66 % 13,36 64,00 20,88

Koper 38 524 2,76 % 10,08 73,08 13,79 44 654 3,32 % 12,11 81,48 14,86

Kranj 21 666 4,05 % 14,80 46,67 31,71 35 1.023 5,96 % 21,77 74,47 29,23

Krško 23 267 1,35 % 4,94 42,59 11,61 42 542 2,86 % 10,42 80,77 12,90

Ljubljana 68 2.377 4,72 % 17,22 49,28 34,96 66 1.511 2,96 % 10,79 47,14 22,89

Maribor 52 1.069 3,33 % 12,15 59,09 20,56 71 1.341 4,17 % 15,24 80,68 18,89

Nova Gorica 19 228 2,50 % 9,12 76,00 12,00 18 253 2,77 % 10,12 72,00 14,06

Novo mesto 14 294 2,18 % 7,95 37,84 21,00 22 1.642 8,82 % 32,20 43,14 74,64

Ravne 4 166 3,50 % 12,77 30,77 41,50 3 76 1,60 % 5,85 23,08 25,33

Sežana 11 126 2,03 % 7,41 64,71 11,45 17 181 2,75 % 10,06 94,44 10,65

Trbovlje 4 117 2,47 % 9,00 30,77 29,25 3 24 0,47 % 1,71 21,43 8,00

 
 

Poklicna  
gasilska enota 

Leto 2007 Leto 2008 

Primeri Dnevi % BS IO IF R Primeri Dnevi % BS IO IF R 

Skupaj 322 6.924 3,42 % 12,48 58,02 21,50 335 6.444 3,18 % 11,61 60,36 19,24

Ajdovš ina 3 27 0,49 % 1,80 20,00 9,00 14 79 1,66 % 6,08 107,69 5,64

Celje 10 160 1,25 % 4,57 28,57 16,00 12 128 1,00 % 3,66 34,29 10,67

Jesenice 11 268 2,94 % 10,72 44,00 24,36 9 280 3,07 % 11,20 36,00 31,11

Koper 43 846 4,37 % 15,96 81,13 19,67 55 1.107 5,95 % 21,71 107,84 20,13

Kranj 29 435 2,43 % 8,88 59,18 15,00 32 309 1,73 % 6,31 65,31 9,66

Krško 27 485 2,56 % 9,33 51,92 17,96 11 100 0,54 % 1,96 21,57 9,09

Ljubljana 52 1.574 2,99 % 10,93 36,11 30,27 77 1.627 3,12 % 11,38 53,85 21,13

Maribor 89 1.990 6,13 % 22,36 100,00 22,36 45 1.250 4,18 % 15,24 54,88 27,78

Nova Gorica 18 258 2,62 % 9,56 66,67 14,33 18 258 2,62 % 9,56 66,67 14,33

Novo mesto 23 661 3,62 % 13,22 46,00 28,74 22 793 4,72 % 17,24 47,83 36,05

Ravne 4 134 2,82 % 10,31 30,77 33,50 7 291 6,13 % 22,38 53,85 41,57

Sežana 12 70 0,96 % 3,50 60,00 5,83 26 166 2,07 % 7,55 118,18 6,38

Trbovlje 1 16 0,31 % 1,14 7,14 16,00 7 56 1,18 % 4,31 53,85 8,00
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Poklicna  
gasilska enota 

Leto 2009 Leto 2010 

Primeri Dnevi % BS IO IF R Primeri Dnevi % BS IO IF R 

Skupaj 317 6.724 3,32 % 12,12 57,12 21,21 302 5.558 2,74 % 10,01 54,41 18,40

Ajdovš ina 9 91 1,78 % 6,50 64,29 10,11 6 100 2,11 % 7,69 46,15 16,67

Celje 12 264 1,51 % 5,50 25,00 22,00 13 313 1,65 % 6,02 25,00 24,08

Jesenice 12 564 4,29 % 15,67 33,33 47,00 8 124 0,92 % 3,35 21,62 15,50

Koper 50 1.098 5,68 % 20,72 94,34 21,96 51 977 5,05 % 18,43 96,23 19,16

Kranj 24 678 3,87 % 14,13 50,00 28,25 15 176 1,03 % 3,74 31,91 11,73

Krško 23 270 1,45 % 5,29 45,10 11,74 30 339 1,82 % 6,65 58,82 11,30

Ljubljana 78 1.504 2,92 % 10,67 55,32 19,28 86 1.534 2,94 % 10,73 60,14 17,84

Maribor 35 1.136 4,72 % 17,21 53,03 32,46 37 882 3,61 % 13,16 55,22 23,84

Nova Gorica 26 389 3,81 % 13,89 92,86 14,96 20 328 3,00 % 10,93 66,67 16,40

Novo mesto 19 259 1,51 % 5,51 40,43 13,63 14 461 2,75 % 10,02 30,43 32,93

Ravne 7 192 4,05 % 14,77 53,85 27,43 1 18 0,38 % 1,38 7,69 18,00

Sežana 18 242 2,65 % 9,68 72,00 13,44 15 163 1,65 % 6,04 55,56 10,87

Trbovlje 4 37 0,63 % 2,31 25,00 9,25 6 143 2,30 % 8,41 35,29 23,83

 
 

Poklicna  
gasilska enota 

Leto 2011 Leto 2012 

Primeri Dnevi % BS IO IF R Primeri Dnevi % BS IO IF R 

Skupaj 252 5.798 2,86 % 10,45 45,41 23,01 296 6.170 3,05 % 11,12 53,33 20,84

Ajdovš ina 6 143 3,01 % 11,00 46,15 23,83 5 163 3,72 % 13,58 41,67 32,60

Celje 9 276 1,51 % 5,52 18,00 30,67 11 267 1,38 % 5,04 20,75 24,27

Jesenice 13 454 3,55 % 12,97 37,14 34,92 11 222 1,74 % 6,34 31,43 20,18

Koper 35 323 1,67 % 6,09 66,04 9,23 45 998 5,16 % 18,83 84,91 22,18

Kranj 20 571 3,07 % 11,20 39,22 28,55 17 237 1,25 % 4,56 32,69 13,94

Krško 23 705 3,79 % 13,82 45,10 30,65 35 600 3,10 % 11,32 66,04 17,14

Ljubljana 72 978 1,86 % 6,79 50,00 13,58 82 1.202 2,32 % 8,46 57,75 14,66

Maribor 17 849 3,47 % 12,67 25,37 49,94 23 1.675 6,85 % 25,00 34,33 72,83

Nova Gorica 20 328 3,00 % 10,93 66,67 16,40 25 215 1,90 % 6,94 80,65 8,60

Novo mesto 22 793 4,72 % 17,24 47,83 36,05 10 248 1,51 % 5,51 22,22 24,80

Ravne 4 78 1,64 % 6,00 30,77 19,50 4 78 1,64 % 6,00 30,77 19,50

Sežana 8 228 2,31 % 8,44 29,63 28,50 26 247 2,33 % 8,52 89,66 9,50

Trbovlje 3 72 1,16 % 4,24 17,65 24,00 2 18 0,31 % 1,13 12,50 9,00
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Poklicna  
gasilska enota 

Leto 2013 Leto 2014 

Primeri Dnevi % BS IO IF R Primeri Dnevi % BS IO IF R 

Skupaj 280 6.261 3,09 % 11,28 50,45 22,36 306 4.962 2,45 % 8,94 55,14 16,22

Ajdovš ina 6 333 7,02 %  25,62 46,15 55,50 9 136 2,66 % 9,71 64,29 15,11

Celje 7 53 0,28 % 1,04 13,73 7,57 7 109 0,56 % 2,06 13,21 15,57

Jesenice 8 118 0,92 % 3,37 22,86 14,75 4 54 0,42 % 1,54 11,43 13,50

Koper 32 287 1,31 % 4,78 53,33 8,97 54 724 3,01 % 10,97 81,82 13,41

Kranj 21 434 2,33 % 8,51 41,18 20,67 16 584 3,14 % 11,45 31,37 36,50

Krško 22 808 4,26 % 15,54 42,31 36,73 23 864 4,38 % 16,00 42,59 37,57

Ljubljana 71 890 1,75 % 6,40 51,08 12,54 90 891 1,72 % 6,27 63,38 9,90

Maribor 24 1.793 7,68 % 28,02 37,50 74,71 36 736 3,06 % 11,15 54,55 20,44

Nova Gorica 30 391 3,25 % 11,85 90,91 13,03 22 150 1,17 % 4,29 62,86 6,82

Novo mesto 17 244 1,49 % 5,42 37,78 14,35 14 223 1,49 % 5,44 34,15 15,93

Ravne 6 80 1,69 % 6,15 46,15 13,33 2 74 1,35 % 4,93 13,33 37,00

Sežana 30 507 4,79 % 17,48 103,45 16,90 27 296 2,90 % 10,57 96,43 10,96

Trbovlje 6 323 4,92 % 17,94 33,33 53,83 2 121 1,84 % 6,72 11,11 60,50

 

Preglednica P6.4: Izbrani indeksi bolniškega staleža poklicnih gasilcev od leta 2005 do leta 2014 - moški 

(tehtane sredine) 

Leto Primeri 
Koledarski 

dnevi 

Odstotek BS 
Izgubljeni 

koledarski dnevi 
na zaposlenega 

Število primerov 
na 100 

zaposlenih 

Povpre no 
trajanje ene 
odsotnosti 

% BS IO IF R 

2005 280 6920 3,42 % 12,47 50,45 24,71

2006 355 8524 4,08 % 14,90 62,06 24,01

2007 322 6924 3,24 % 11,82 54,95 21,50

2008 335 6444 3,09 % 11,31 58,77 19,24

2009 317 6724 3,14 % 11,47 54,10 21,21

2010 302 5558 2,55 % 9,33 50,67 18,40

2011 252 5798 2,66 % 9,71 42,21 23,01

2012 296 6170 2,80 % 10,27 49,25 20,84

2013 280 6261 2,84 % 10,38 46,43 22,36

2014 306 4962 2,20 % 8,03 49,51 16,22
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Priloga 7HIPOTEZA 1 IN HIPOTEZA 2 

Izpis P7.1 

Povezanost dejavnikov zadovoljstva in indeksov bolniškega staleža - Spearmanov korelacijski koeficient 

 F_1 F_2 F_3 % BS IO IF R 

Spearman's 
rho 

F_1 Correlation Coefficient 1,000 0,879** 0,407 -0,049 -0,049 0,137 -0,187

  Sig. (2-tailed) . 0,000 0,168 0,873 0,873 0,655 0,541

  N 13 13 13 13 13 13 13

 F_2 Correlation Coefficient 0,879** 1,000 0,429 0,154 0,154 0,280 -0,192

  Sig. (2-tailed) 0,000 . 0,144 0,616 0,616 0,354 0,529

  N 13 13 13 13 13 13 13

 F_3 Correlation Coefficient 0,407 0,429 1,000 -0,341 -0,341 -0,071 -0,099

  Sig. (2-tailed) 0,168 0,144 . 0,255 0,255 0,817 0,748

  N 13 13 13 13 13 13 13

 % BS Correlation Coefficient -0,049 0,154 -0,341 1,000 1,000** 0,648* 0,066

  Sig. (2-tailed) 0,873 0,616 0,255 . . 0,017 0,831

  N 13 13 13 13 13 13 13

 IO Correlation Coefficient -0,049 0,154 -0,341 1,000** 1,000 0,648* 0,066

  Sig. (2-tailed) 0,873 0,616 0,255 . . 0,017 0,831

  N 13 13 13 13 13 13 13

 IF Correlation Coefficient 0,137 0,280 -0,071 0,648* 0,648* 1,000 -0,610*

  Sig. (2-tailed) 0,655 0,354 0,817 0,017 0,017 . 0,027

  N 13 13 13 13 13 13 13

 R Correlation Coefficient -0,187 -0,192 -0,099 0,066 0,066 -0,610* 1,000

  Sig. (2-tailed) 0,541 0,529 0,748 0,831 0,831 0,027 .

  N 13 13 13 13 13 13 13

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Izpis P7.2 

Povezanost dejavnikov delovne situacije in indeksov bolniškega staleža - Spearmanov korelacijski 
koeficient 

 F_1 F_2 % BS IO IF R 

Spearman's 
rho 

F_1 Correlation Coefficient 1,000 0,885** 0,165 0,165 -0,121 0,220

  Sig. (2-tailed) . 0,000 0,590 0,590 0,694 0,471

  N 13 13 13 13 13 13

 F_2 Correlation Coefficient 0,885** 1,000 0,269 0,269 0,055 0,088

  Sig. (2-tailed) 0,000 . 0,374 0,374 0,859 0,775

  N 13 13 13 13 13 13

 % BS Correlation Coefficient 0,165 0,269 1,000 1,000** 0,648* 0,066

  Sig. (2-tailed) 0,590 0,374 . . 0,017 0,831

  N 13 13 13 13 13 13

 IO Correlation Coefficient 0,165 0,269 1,000** 1,000 0,648* 0,066

  Sig. (2-tailed) 0,590 0,374 . . 0,017 0,831

  N 13 13 13 13 13 13

 IF Correlation Coefficient -0,121 0,055 0,648* 0,648* 1,000 -0,610*

  Sig. (2-tailed) 0,694 0,859 0,017 0,017 . 0,027

  N 13 13 13 13 13 13

 R Correlation Coefficient 0,220 0,088 0,066 0,066 -0,610* 1,000

  Sig. (2-tailed) 0,471 0,775 0,831 0,831 0,027 .

  N 13 13 13 13 13 13

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 


