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POVZETEK 

Ta naloga predstavlja model zadovoljstva in motiviranja zaposlenih v Zdravstvenem domu 

Koper. V prvem delu se njen cilj nanaša na predstavitev javne uprave in osnovnih dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih ter vpliv le-teh na večjo motiviranost. V drugem delu je predstavljen 

temeljni cilj naloge, to je odgovoriti na hipoteze, kateri dejavniki (finančni ali nefinančni) 

najbolj vplivajo na zadovoljstvo ter v kakšni meri zadovoljstvo vpliva na motivacijo. 

Zadovoljni in motivirani zaposleni pomenijo neprecenljivo bogastvo vsake organizacije. V 

sodobnem svetu sta zadovoljstvo zaposlenih in motivacija ena od najcelovitejših nalog 

managementa.  

Ključne besede: finančni dejavniki, javna uprava, motivacija, nefinančni dejavniki, 

zadovoljstvo zaposlenih. 

SUMMARY 

This work represents a model of satisfaction and motivation of employees in the Health care 

center of Koper. The first part of this work aims to present public administration and basic 

factors of employee satisfaction and how it affects on their motivation. The second part 

presents the fundamental objective of the work, which is to answer the hypothesis, that 

explains which factors (financial or non-financial) most influence on satisfaction and the 

extent to which these factors affect on motivation. Satisfied and motivated employees 

represent an invaluable resource of any organization. In the modern world, employee 

satisfaction and motivation is one of the most comprehensive management tasks.  

Key words: financial factors, public administration, motivation, non-financial factors, 

employee satisfaction. 

UDK: 331.101.32:355.72 (043.2)
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1 UVOD 

Ljudje predstavljajo ključni dejavnik vseh organiziranih dejavnosti. So najbogatejši, a tudi 

najzapletenejši vir uspeha organizacije, pa tudi sreče, zadovoljstva in napredka ljudi, 

udeleženih v dejavnosti (Bagon et al. 2006, 220). S krčenjem javnih financ smo tudi v 

zdravstvu priča mnogim pozivom in zahtevam po večji učinkovitosti in racionalizaciji. 

Zdravstveni domovi so se v pogojih nove zdravstvene zakonodaje znašli opredeljeni kot 

institucije in zaradi tega v zelo nezavidljivem položaju. Sposobnost in naloga managementa 

pa je, da kljub tem spremembam vzdržuje doseženo organiziranost na ustrezni ravni. Mnogi 

strokovnjaki zdravstvenega sektorja, ki gledajo naprej v prihodnost in predvidevajo pogoje za 

uspešno obvladovanje prihodnjih sprememb, poudarjajo, da bodo odločujočo vlogo odigrali 

prav ljudje oziroma zaposleni in njihove zmožnosti.  

Vse navedeno predstavlja izziv tudi za zdravstvene organizacije, ki se morajo prav tako 

odzivati na spreminjajoče se okolje in stalno stremeti k večji učinkovitosti, kar pomeni 

predvsem racionalno porabo proračunskih sredstev. Za vse to je odgovorno vodstvo vsake 

organizacije, ki je primorano s pomočjo različnih managerskih orodij zmanjševati stroške 

poslovanja in istočasno obdržati oziroma povečati nivo zadovoljstva ter postaviti nove temelje 

za večjo motivacijo zaposlenih.  

1.1 Opredelitev problema preučevanja 

Potrebe po zdravstvenih storitvah se večajo, zato se od javnega zdravstvenega zavoda 

pričakuje vedno večjo učinkovitost in uspešnost poslovanja. S krčenjem javnih financ smo 

tudi v zdravstvu priča mnogim pozivom in zahtevam po večji učinkovitosti in racionalizaciji. 

Udeleženci celotnega sistema (država, državljani in izvajalci) razumejo to učinkovitost na 

svoj način. Državljani (pacienti) pričakujejo najkakovostnejšo zdravstveno storitev v trenutku, 

ko jo potrebujejo. Želijo si, da bi izvajalci storitev uresničili skoraj vsako njihovo željo in 

potrebo ne glede na obseg samega dela ter finančnih sredstev, ki so jim na razpolago. 

Zdravstveni sistem, ki v našem primeru vključuje Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju MZ) 

in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS), želi zadovoljne 

državljane oziroma paciente, kar pomeni čim krajše čakalne dobe, pozitivne poslovne 

rezultate in pričakovan razvoj zdravstvene dejavnosti. Omenjeni rezultati se pričakujejo 

predvsem od izvajalcev zdravstvenih storitev, ki morajo uresničevati zahteve iz okolja, hkrati 

pa so podvrženi ekonomskim zakonitostim javnega sektorja, v katerem delujejo. 

Zdravstveni dom Koper (v nadaljevanju ZD KP) ima certifikat kakovosti ISO 9001:2008 in v 

okviru omenjenega standarda vsako leto zaposleni izpolnjujejo anonimni anketni vprašalnik o 

zadovoljstvu pri delu. Z analizo anket želimo ugotoviti, kako se zaposleni skozi leta v 

zdravstveni organizaciji počutijo pri opravljanju svojega dela, kaj povzroča njihovo 

nezadovoljstvo in kateri so tisti dejavniki, ki jih najbolj motivirajo. Predstaviti želimo ključne 
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finančne in nefinančne dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih in s tem posledično 

na večjo motiviranost.  

Uhan (2000, 32) navaja dolgo veljavno mnenje, da je plača edini motivacijski dejavnik, 

vendar praksa tega ni potrdila. Kot najpomembnejše nefinančne dejavnike lahko omenimo 

dobre medsebojne odnose s sodelavci, možnost napredovanja, uspeh in samostojnost pri delu, 

pohvale … O zadovoljstvu zaposlenih in motiviranju je bilo že veliko napisanega. Večina 

raziskav s tega področja se osredotoča na problem, kako povečati motiviranost zaposlenih v 

sodobnem okolju, ki postaja vse bolj kompleksno in spreminjajoče. Bagon et al. (2006, 261) 

navajajo, da je motivacija v resnici dokaj preprost pojem, ki zadeva zgolj vprašanje, kako 

ravnati s sodelavci, da bodo zadovoljni s svojim delom.  

1.2 Namen, cilji in raziskovalne hipoteze magistrske naloge 

V magistrski nalogi smo s preučevanjem teoretičnih izhodišč in s poudarkom na posebnostih, 

ki veljajo za zdravstveno organizacijo, raziskali in razširili znanja o zadovoljstvu zaposlenih 

in motivaciji  kot enih temeljnih dejavnosti managementa.  

V teoretičnem delu smo uporabili metodo deskripcije, s katero smo predstavili področje 

zadovoljstva zaposlenih in motivacije, motivacijske teorije  ter dejavnike, ki na to vplivajo. 

Proučevali smo strokovno literaturo domačih in tujih avtorjev ter prispevkov s teoretičnimi 

spoznanji obravnavanega področja. 

V empiričnem delu smo uporabili sekundarne podatke, pridobljene z anonimnim anketnim 

vprašalnikom: Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih od Siok-a. Uporabili smo že 

standardiziran vprašalnik. Za namene naše raziskave nismo uporabili vseh kategorij, 

osredotočili smo se le na finančne, nefinančne dejavnike, zadovoljstvo ter motivacijo. . 

Cilji, ki smo jih  poskušali zasledovati v magistrski nalogi, so sledeči: 

- V analitičnem delu smo s poudarkom na zdravstveni organizaciji preučili literaturo s 

področja zadovoljstva zaposlenih in s področja motivacije; 

- preučili smo vpliv dejavnikov na zadovoljstvo zaposlenih ter posledično na motivacijo; 

- v empiričnem delu smo analizirali in interpretirali rezultate anonimnih anketnih 

vprašalnikov o zadovoljstvu zaposlenih v ZD KP od leta 2008 do 2011; 

- skladno z rezultati ankete smo ugotovili, kateri od dejavnikov (finančni ali nefinančni) 

najbolj vplivajo na zadovoljstvo in posledično na večjo motivacijo zaposlenih ter 

oblikovali predloge za večjo motivacijo zaposlenih v ZD KP.  
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V magistrski nalogi smo preverili odgovore na naslednje raziskovalne hipoteze: 

Raziskovalna hipoteza 1: Nefinančni dejavniki pozitivno vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih.  

Raziskovalna hipoteza 2: Finančni dejavniki pozitivno vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih.  

Raziskovalna hipoteza 3: Zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva na motivacijo.  

1.3 Metode raziskovanja 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo z metodo deskripcije predstavili področje 
zadovoljstva zaposlenih in motivacije ter dejavnikov, ki na to vplivajo. Pri podajanju 

teoretičnih izhodišč oziroma spoznanj smo uporabili domačo in tujo literaturo, kjer navajamo 

in povzemamo ugotovitve domačih in tujih strokovnjakov s področja zadovoljstva zaposlenih.  

Za namene empirične analize smo uporabili sekundarne podatke – anonimni anketni 

vprašalnik od Slovenske organizacijske klime (v nadaljevanju Siok): Vprašalnik o 

zadovoljstvu zaposlenih. Standardiziran anketni vprašalnik je prirejen za zdravstveno panogo, 

sestavljen je iz posameznih trditev, ki se združujejo v 15 kategorij. Vsaka kategorija je 
razdeljena še na podkategorije (od 5 do 10). V anketnem vprašalniku so navedene trditve, kjer 

so anketiranci izbirali med ocenami od 1 do 5, pri čemer so podane ocene za posamezne 

trditve imele sledeč pomen: 1 – sploh se ne strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. Za namene 

naše raziskave nismo uporabili vseh omenjenih kategorij, osredotočili smo se le na kategorije, 

ki zajemajo finančne in nefinančne dejavnike, zadovoljstvo ter motivacijo zaposlenih. Vzorec 

je zajemal 324 anketirancev (vsi zaposleni v ZD KP – razen koncesionarjev), v obdobju od 

leta 2008 do 2011.  

Že zbrane podatke smo obdelali s pomočjo metode glavnih komponent za izračun štirih 
dimenzij (finančni dejavniki, nefinančni dejavniki, zadovoljstvo in motivacija). Z metodo 

glavnih komponent smo določili manjše število spremenljivk, ki so linearna kombinacija 

merjenih spremenljivk. Z njimi smo pojasnili čim večji delež celotne variance podatkov. 

Metoda glavnih komponent je zmanjšala razsežnost podatkov, pri tem pa smo poskusili 

izgubiti čim manj informacij. Z regresijsko analizo smo izračunali, kakšna je oblika te 
povezave in kakšni so odnosi med več spremenljivkami. Regresijska analiza nam je pomagala 

analizirati odnos med odvisno spremenljivko ter eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. 
Uporabo metode anketnega vprašalnika zaprtega tipa o merjenju zadovoljstva smo ocenili kot 

najprimernejšo, ker je dovolj široka, da pokrije celoto vprašanj, povezanih z zadovoljstvom 

zaposlenih in motivacijo.  

1.4 Predpostavke in omejitve  

Pri raziskavi smo izhajali iz predpostavke, da ZD KP sledi poslanstvu in nalogam, ki so 

določene s strani Mestne občine Koper (v nadaljevanju MOK), ZZZS in MZ, ter so z vidika 
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obsega in virov finančna sredstva natančno predpisana. S tega vidika lahko trdimo, da je 

manevrski prostor motiviranja zaposlenih v javni upravi zelo majhen. Glede na zastavljene 

hipoteze lahko trdimo, da bo analiza v povprečju pokazala manjše zadovoljstvo zaposlenih s 

finančnimi dejavniki.  

Omejitev nam je predstavljalo tudi dejstvo, da smo raziskavo opravili le v eni izbrani 

organizaciji (ZD KP) in so rezultati odraz stanja proučevane organizacije v letih 2008, 2009, 

2010 in 2011. V raziskavo smo vključili le zaposlene ZD KP, brez koncesionarjev, in se 

omejili le na vpliv dejavnikov, ki so odraz zadovoljstva zaposlenih pri delu. To so finančni in 

nefinančni dejavniki ter zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. Z vidika dostopnosti 

dokumentov ni bilo omejitev, saj so dostopni vsi dokumenti, ki smo jih uporabili v magistrski 

nalogi.   
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2 JAVNA UPRAVA IN JAVNI USLUŽBENCI V SLOVENIJI 

Javna uprava je pomemben družbeni podsistem, ki ima dve ključni funkciji: strokovno 

sodeluje pri pripravi javnih politik in sprejete politike (zakone, podzakonske predpise, 

proračun ter druge akte zakonodajnega telesa in vlade, na lokalni ravni pa občinskih svetov in 

županov) neposredno izvršuje. Javna uprava je strokovni aparat, ki bistveno vpliva na 

kakovost javnih politik in njihovega izvajanja, s tem pa tudi na kakovost življenja državljanov 

in konkurenčnost gospodarstva (Apohal Vučković et al. 2011, 30). Slovenska javna uprava se 

je skupaj z državo v zadnjih dveh desetletjih zelo hitro razvijala, usmerjena je bila k 

uporabniku, dvigovanju kakovosti storitev, zagotavljanju večje odprtosti, preglednosti in 

učinkovitosti. Človeški viri se v tem sistemu pojavljajo kot ključni dejavnik sprememb. Če je 

poslanstvo javne uprave v najširšem smislu služiti državljanom, je cilj vsakodnevnega dela 

javnih uslužbencev zadovoljstvo strank. Sagadin Leskovar (2006, 13) meni, da mora biti 

javna uprava najprej prijazna do uporabnikov, hkrati pa mora predstavljati tudi prijazno okolje 

za svoje javne uslužbence.  

S 30. 5. 2012 je v Sloveniji vstopil v veljajo Zakon za uravnoteženje javnih financ (v 

nadaljevanju ZUJF), ki predvideva nabor ukrepov, s katerimi želi vlada uravnotežiti javne 

finance. Gre za paket, ki vzpostavlja pogoje nadaljnjim ukrepom za rast in vzpostavitev 

dolgoročnega razvoja Slovenije. Uravnoteženje javnih financ je nujno predvsem z vidika 

zagotavljanja stabilnega in vzdržnega makroekonomskega okolja, pa tudi z vidika sprejetih 

zahtev na ravni  Evropske unije (v nadaljevanju EU) (Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve 2012). 

2.1 Javna uprava 

Javna uprava sodi med najpomembnejše usmerjevalce družbenega razvoja in za svoje 

delovanje potroši zajeten del proračuna. Proračun lahko opredelimo kot osnovno finančno 

orodje, s katerim država in lokalne skupnosti predvidevajo prejemke in izdatke v določenem 

proračunskem obdobju. Javno upravo proučujejo različne znanstvene discipline, kot so 

ekonomija, pravo, informacijske in organizacijske vede ... Število zaposlenih pri osebah 

javnega prava z leti narašča. Statistične raziskave Ajpes na sliki 1 kažejo, da se je število 

zaposlenih pri osebah javnega prava od decembra 2007 do septembra 2011 povečalo od 

154.470 na 160.159 (AJPES 2012). Neposredne uporabnike proračunov predstavljajo vladne 

službe, nevladni proračunski uporabniki, ministrstva in organi v sestavi, upravne enote, 

pravosodni proračunski uporabniki, občine ter krajevne in druge lokalne skupnosti. Posredni 

uporabniki proračunov pa zajemajo javne zavode (v nadaljevanju JZ) s področja 

izobraževanja in športa, JZ s področja zdravstva, JZ s področja socialnega varstva, JZ s 

področja kulture, JZ s področja raziskovalne dejavnosti ...  
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Slika 1:  Delež zaposlenih pri osebah javnega prava  

Vir: AJPES 2012.   

Proračun je akt države ali občine, preko katerega država izvede naloge, ki jih ji je ljudstvo 

zaupalo. Gre torej za ekonomsko-politični akt, s katerim država določi programe – izdatke – 

in načrtuje prejemke. Praviloma se nanaša na eno leto, kar pomeni, da v glavnem vsebuje 

samo tiste prihodke in odhodke, ki se bodo zgodili v enem letu (Bagon et al. 2006, 64). Pojem 

uprava je zelo tesno povezan s pojmom upravljanje. Z omenjenima pojmoma se ne srečujemo 

samo na področju javne sfere, temveč na vseh področjih, kjer imamo opravka z 

organizacijami.  

Zaradi naraščajočih zahtev in pričakovanj državljanov ter drugih uporabnikov upravnih 

storitev glede učinkovitejšega, hitrejšega, uporabniku bližjega opravljanja javnih storitev in 

smotrnejše rabe proračunskih virov svetovni trendi predlagajo sodobnim upravam uvajanje 

primernih podjetniških konceptov dela. S povezovanjem javnega in zasebnega sektorja, 

ponekod celo z brisanjem meja med njima, se namreč pojavljajo realne možnosti za prenos 

zasebnih upravljalskih načel v javni sektor (Apohal Vučkovič et el. 2011, 31). V minulih 

dvajsetih letih je slovenska javna uprava doživljala zelo dinamičen razvoj in prelomne 
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dogodke, kot so demokratizacija in osamosvojitev ter vstop v Evropsko unijo. Povečevale pa 

so se tudi  zahteve javnosti v zvezi z učinkovitostjo in kakovostjo njenega dela. Vendar je 

prostora za izboljšave še veliko.  

2.1.1 Neprofitne organizacije 

Trunk Širca in Tavčar (1998, 2) opredeljujeta organizacijo kot ciljne združbe ljudi in izid 

delitve dela, ki predstavlja temelj materialnih in nematerialnih dosežkov človeške civilizacije. 

Z vidika namena obstoja in poslanstva organizacije delimo na profitne in neprofitne 

organizacije. Z vidika lastništva pa delimo neprofitne organizacije na javne neprofitne 

organizacije (ustanovitelj in lastnik je država) in zasebne neprofitne organizacije (ustanovitelj 

in lastnik so zasebne fizične in pravne osebe).  Ivanko (2004, 20) navaja, da se z organizacijo 

in organiziranjem ukvarjajo ljudje različnih poklicev, kar povzroča neenotna pojmovanja 

organizacije. Zato jo razumemo in obravnavamo na več načinov, npr. dejavnost ali proces, 

socialno enoto ali združbo ljudi, sestav razmerij med udeleženci, znanstveno vedo … 

Organizacije v neprofitnem sektorju so poimenovane z različnimi nazivi: neprofitne, 

nevladne, prostovoljne, civilnodružbene, neodvisne ... Šole, gledališča in bolnišnice so 

organizacije, ki niso namenjene same sebi, ampak opravljajo določene naloge v družbi ter 

zadovoljujejo potrebe posameznika in družbe. Temeljni cilj delovanja takšnih organizacij 

praviloma niso ekonomski rezultati, temveč izpolnjevanje nekega poslanstva. Vendar pa 

morajo imeti tudi neprofitne organizacije opredeljeno neko mero uspešnosti, ki jih usmerja pri 

njihovem vedenju in delovanju na poti k zastavljenim ciljem (Žnidaršič Kranjc 1996, 9).  

Neprofitne organizacije lahko delujejo v naslednjih pravno-organizacijskih oblikah: podjetja, 

zavodi, ustanove in društva. V Sloveniji so zavodi najbolj tipična in najbolj razširjena oblika 

opravljanja neprofitne organizacije, njihovo ustanovitev in delovanje predpisuje Zakon o 

zavodih (v nadaljevanju ZZ). Omenjen ZZ pa razlikuje zavode, javne zavode in zavode s 

pravico javnosti. Neprofitne organizacije v bistvu delujejo v javnem interesu, njihov namen je 

trajno zagotavljanje storitev in dobrin, ki so eden od pogojev za uspešno delovanje družbe 

tako celote kot posameznega človeka in niso ustanovljene zaradi ustvarjanja dobička. Leta 

2006 je vstopil v veljavo Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (v nadaljevanju ZJZP), ki 

nadomešča dotedanji ZZ. Tavčar (2005, 17) opredeljuje nepridobitne organizacije, kamor 

sodijo tudi zdravstveni zavodi, kot praviloma storitvene organizacije. Zato so primerno 

usposobljeni in organizacijski viziji pripadni sodelavci v nepridobitnih organizacijah 

ključnega pomena.  

Neprofitna organizacija se vsekakor razlikuje od profitne organizacije, kajti njihov cilj 

predstavlja proizvodnja storitev. Zaradi krčenja javnih sredstev, ki je poglavitni vir 

financiranja vsake neprofitne organizacije, morajo uvajati dodatne dejavnosti z namenom 

pridobivanja finančnih sredstev. Nenehno morajo maksimirati kakovost svojih storitev in s 
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tem zadovoljstvo svojih odjemalcev. Navsezadnje pa skušajo tudi minimizirati stroške 

delovanja. Za dolgoročno doseganje in uresničevanje svojega poslanstva ne sme zanemariti 

problema omejenih prihodkov in rastočih stroškov. 

Posebnost neprofitnih organizacij (zaradi njihovega posebnega poslanstva) se kaže v uporabi  

denarja kot motivacijskega sredstva, ki ga je mogoče uporabljati zgolj v omejenem obsegu. 

Nedenarni motivi imajo veliko večjo vlogo. Tavčar (2005, 113) meni, da je temeljna težava 

nepridobitnih organizacij prilagodljivost in posledično trajnost. Za obstanek organizacije ni 

dovolj pasivno obstajanje, temveč razvoj vitalne organizacije, ki ustreza potrebam javnosti, 

ima zdrave finance, dober management in je odgovorna – polaga račune o svojem delovanju. 

Bistvena je prožnost, saj nepridobitno organizacijo ni dovolj ustanoviti, pa tudi ne samo 

napajati z zadostnimi sredstvi, nenehno se mora prilagajati spremenljivemu okolju. Obstanek 

in prilagodljivost sta neločljivo prepletena. 

Iz značilnosti raznovrstnih nepridobitnih organizacij sledi tudi podrobnejše analiziranje razlik 

med nepridobitnimi in pridobitnimi organizacijami. Te razlike so za management 

najpomembnejše in globlje, kot se zdi na prvi pogled. Nekaj vidikov (Trunk Širca in Tavčar 

1998, 9): 

- Poslanstvo in smotri: pridobitne organizacije delujejo za dobiček, nepridobitne za boljšo 

kakovost življenja uporabnikov; morebitni dobiček vlagajo v lastno dejavnost; 

- strategije: so različne zaradi različnega poslanstva in smotrov; strategije nepridobitnih 

organizacij so kratkoročnejše od strategij pridobitnih organizacij; 

- predračuni (finančni načrti): predračuni so orodje načrtovanja in obvladovanja v 

pridobitnih organizacijah, v nepridobitnih samo nadzorovanja; pridobitne organizacije 

varčujejo s sredstvi, nepridobitne do konca porabijo sredstva, sicer naslednjič prejmejo 

manj; 

- prostovoljstvo: v mnogih nepridobitnih organizacijah (razen v večini državnih ustanov) 

delajo prostovoljci;  

- izbiranje managerjev: interesi imajo večjo vlogo v nepridobitnih organizacijah, mnoge 

vodijo strokovnjaki, ki niso usposobljeni za management. 

2.1.2 Javni zdravstveni zavodi 

Javni zavodi so namenjeni opravljanju negospodarskih javnih služb. Ustanavljajo jih 

republika, občine, mesto in druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe (Tičar in Rakar 

2011, 309). Organi zavoda so svet zavoda, direktor, strokovni vodja in strokovni svet. Javni 

zdravstveni zavodi v Sloveniji predstavljajo največjo obliko zavodov. Vključujejo 

zdravstvene domove, bolnišnice, klinične centre in lekarne ter ostale zavode, povezane z 

medicino dela. V Sloveniji jih je že več kot 100, njihovo temeljno poslanstvo pa je 

opravljanje javne zdravstvene dejavnosti. Upravljanje in vodenje javnega zdravstvenega 

zavoda postaja vse bolj zahtevno.  
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Zdravstvena dejavnost je že veliko let v ospredju razgovorov, pomanjkanje javnega denarja pa 

je že nekaj časa poglavitni omejevalni dejavnik hitrejšega razvoja javnih zdravstvenih 

sistemov. Javni zdravstveni zavod dela v dobro javnega interesa. Po mnenju Česna (2010, 21) 

pomeni javni zdravstveni interes doseganje zdravstvenih koristi, ki jih zasleduje država z 

oblastnimi in drugimi predpisi s ciljem, da prispevajo k optimizaciji družbene produktivnosti 

dela (ekonomski vidik) ter uživanju dosegljive kakovosti življenja in blaginje vseh ljudi 

(socialni vidik). 

Javni zdravstveni zavodi v okviru svoje dejavnosti osnovnega zdravstvenega varstva 

opravljajo dejavnosti, kot so spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev, preventivno 

zdravstveno varstvo, zdravstvena vzgoja, nujna medicinska pomoč, ugotavljanje začasne 

nezmožnosti za delo, zdravstvene rehabilitacije bolnikov, patronažni obiski, zdravstveni 

pregledi športnikov, zdravstvena nega … V javnih zdravstvenih zavodih so zdravstvene 

dejavnosti pogojene tudi z zdravstvenim varstvom, ki si ga lahko predstavljamo kot enoten 

sistem, katerega posamezni elementi imajo specifično vlogo. Zdravstveno varstvo običajno 

delimo na primarno, sekundarno in terciarno. Vsak nivo ima svoje odgovornosti za določen 

obseg dela glede na značilnosti zdravstvenih problemov. 

Zdravstveni domovi predstavljajo primarno raven javne zdravstvene službe. Temeljno 

poslanstvo vsakega zdravstvenega doma je zagotavljati občanom čim bolj kakovostno 

zdravstveno oskrbo, zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, 

preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanje zdravja. Česen (2010, 60) opisuje zdravstveni 

dom kot javni zdravstveni zavod in kot pravna oseba v mreži javne zdravstvene službe na 

primarni ravni opravlja integrirano preventivno in kurativno osnovno zdravstveno dejavnost. 

V organizaciji zdravstvene dejavnosti predstavlja zdravstveni dom temeljni zdravstveni 

zavod. Je javni zdravstveni zavod, ki na območju občine opravlja zdravstvene storitve 

osnovne zdravstvene dejavnosti (Mally 1993, 67). Kot primer na primarni ravni zdravstvene 

službe sem za opis javnega zdravstvenega zavoda vzela pod drobnogled ZD KP (slika 2). 
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Slika 2: Organigram Zdravstvenega doma Koper 

Vir: ZD KP 2012. 

Zdravstveni dom Koper je javni zdravstveni zavod, ki v skladu z Zakonom o zdravstveni 

dejavnosti  (v nadaljevanju ZZDej)  opravlja zdravstveno dejavnost na območju MOK, ki je 

tudi ustanoviteljica zavoda. Leta 1955 je bil ustanovljen za izvajanje osnovnega 

zdravstvenega varstva in skupaj s koncesionarji zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za 

nekaj več kot 54.000 prebivalcev (cca 2,5 % vseh prebivalcev Republike Slovenije). Kot smo 

že omenili, ZZ opredeljuje vse zavode kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička. 

Medtem pa ZZDej opredeljuje obseg in vsebino dela javnih zdravstvenih zavodov. Izvajanje 

zdravstvenih storitev je finančno ovrednoteno s Pogodbo o zagotavljanju zdravstvenih storitev 

z ZZZS. Z omenjeno pogodbo se določi obseg programa po dejavnostih, vrednost programa 
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in izhodiščne cene storitev, medsebojne obveznosti pogodbenih strank, posebna določila 

pogodbe, ordinacijski čas izvajanja programov in čakalne dobe za zavarovanje osebe (ZD KP 

2012). 

Zdravstveni dom Koper pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti (ZD KP 2012): 

- s plačili za opravljene zdravstvene storitve na podlagi pogodbe z ZZZS, 

- iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, 

- iz sredstev proračuna MOK, 

- s plačilom za storitve, opravljene na podlagi pogodb s podjetji ter drugimi fizičnimi in 

pravnimi osebami, 

- z donacijami, darili in prostovoljnimi prispevki, 

- s prosto prodajo storitev na trgu in 

- iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom. 

2.1.3 Javni uslužbenci 

Teorija imenuje osebe, ki opravljajo delo v javni upravi, javni uslužbenci. Te osebe trajno  in 

profesionalno upravljajo službo v državnih organih in organih lokalnih skupnosti, njihov 

položaj pa se razlikuje od položaja oseb, ki so zaposlene v zasebnem sektorju (Vlaj 2004, 15). 

To področje v Sloveniji ureja Zakon o javnih uslužbencih (v nadaljevanju ZJU). Javni 

uslužbenci opravljajo naloge, ki so pomembne za celotno družbeno skupnost.  

ZJU v 1. členu navaja, da je javni uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v 

javnem sektorju. Javni sektor po tem zakonu sestavljajo državni organi in uprave 

samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, JZ in gospodarski zavodi; tudi 

druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna 

lokalne skupnosti.   

Najsplošnejša definicija opredeljuje javnega uslužbenca tistega, ki kot svoj poklic opravlja 

izvršne in upravne naloge v upravnem sistemu, ki pa se seveda razlikujejo od opravljanja 

političnih nalog. Poleg te splošne definicije pa obstaja še druga vrsta definicij opredelitve 

javnega uslužbenca v funkcionalnem in organskem smislu. V funkcionalnem smislu lahko za 

javnega uslužbenca imenujemo vsakogar, ki opravlja kakršno koli javno funkcijo, v 

organskem pa tiste osebe, ki delujejo za neki organ, tako da se njihova dejavnost šteje kot 

dejavnost državnega organa (Haček 2001, 41). Česen (2010, 21) je mnenja, da je javni 

uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju. Haček in Bačlija 

(2007, 39) navajata, da med uslužbenci razlikujemo profesionalne uslužbence, ki jim je javna 

služba hkrati tudi osnovni vir eksistence, in priložnostne uslužbence, za katere je opravljanje 

javne službe le vzporedna dejavnost. V mnogih državah je opravljanje javne službe 

nezdružljivo z opravljanjem katere koli druge službe in je zato posebej določeno, da javni 

uslužbenci ne morejo hkrati opravljati dveh stalnih zaposlitev.  
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Njihov položaj je specifičen, ker se sredstva za njihove plače zagotavljajo iz proračuna in ker 

učinka njihovega dela skorajda ni mogoče izmeriti. Poleg ZJU se morajo javni uslužbenci pri 

svojem delu ravnati tudi po Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev. Gre za etični kodeks, ki 

začrtuje smernice delovanj javnih uslužbencev in ga je na priporočilo Sveta Evrope sprejela 

Vlada Republike Slovenije leta 2001. ZJU v drugem poglavju določa tudi nekatera načela, po 

katerih se morajo javni uslužbenci pri svojem delu ravnati. Zaradi tega, v primerjavi z 

delovanjem zaposlenih v zasebnem sektorju, velja njihovo delovanje za manj svobodno. 

Okolje zaposlenih v javni upravi je v stalnem toku spreminjanja. Od javnih uslužbencev se 

zahteva dodatno izobraževanje in usposabljanje, kar pridobiva vse večji pomen v posameznih 

organizacijah.  

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS) ureja sistem plač javnih 

uslužbencev, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za 

določanje obsega sredstev za plače. Zakon opredeljuje tudi postopek za spremembe razmerij 

med plačnimi skupinami v javnem sektorju. Človeški kapital je vir, ki se skriva v obstoječem 

znanju in sposobnostih vsakega javnega uslužbenca. Middleton (2002, 80) navaja, da postaja 

znanje in sposobnost zaposlenih kot element človeškega kapitala organizacije 

najpomembnejši ekonomski vir v sodobnih pogojih gospodarjenja. 

2.1.4 Management neprofitne organizacije 

Temeljne dejavnosti managementa – napovedovanje in načrtovanje, organiziranje, 

ukazovanje, usklajevanje in nadzor – je prvi opredelil Henri Yayol
1
. Tavčar (2009, 14) 

opisuje obvladovanje organizacije kot uspešno in učinkovito doseganje postavljenih ciljev, ki 

ga izvajamo s temeljnimi dejavnostmi managementa.  

Po definiciji je management načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje dela v 

organizaciji. Možina et al. (2002, 13) meni, da se management pojavlja v vsaki organizaciji, ta 

pa ima svoje značilnosti, ki vplivajo na managerje in na vse zaposlene. Management je 

umetnost osredinjenja in združevanja na videz dveh nasprotujočih si dejavnikov. Tako se od 

vodstva po eni strani zahteva trdnost pri delu in odločanju, po drugi strani pa gibljivost in 

prilagodljivost.  

 

 

__________________ 

1
 Henri Fayol (1841–1925), francoski inženir, je kot direktor rudnika preučeval pravila in procese pri 

upravljanju. 
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Management neprofitne organizacije je v mnogih pogledih podoben managementu profitne 

organizacije. Zaradi tega lahko za management neprofitne organizacije uporabljamo splošna 

znanja managementa, ob čemer pa moramo upoštevati posebnosti, ki so značilne samo za 

neprofitne organizacije. Tako tudi vsi managerji izpolnjujejo določene managerske funkcije 

kot sestavni del poslovnega kroga vsake organizacije. V neprofitni organizaciji je manager v 

prvi vrsti reševalec problemov. Da bi nekdo postal dober manager, potrebuje vztrajnost, trdo 

delo, inteligenco, analitično sposobnost ter toleranco in dobronamernost. Tavčar (2005, 40) 

meni, da predstavljajo pomemben, če ne odločujoč dejavnik uspešnosti organizacije, in da je 

njihovo izbiranje zelo odgovorno opravilo – tako pri izbiranju managerjev med sodelavci v 

organizaciji kot pri izbiranju managerjev izven organizacije. Je tudi tvegano, saj ni zanesljivih 

sodil za presojanje kandidatov. 

Večina managerjev se zaveda pomena človeških virov v neprofitni organizaciji, saj sta od 

izbire ustreznega kadra odvisni učinkovitost in uspešnost poslovanja. Za neprofitne 

organizacije pa je management človeških virov še pomembnejši. Take organizacije so 

večinoma storitvene, razpolagajo z manj sredstvi kot profitne organizacije, zahtevajo pa več 

znanja in dela. Samo z dobrim managementom in razvojem človeških virov si bomo lahko 

zagotovili dolgoročni obstoj in konkurenčno prednost pred ostalimi neprofitnimi 

organizacijami. Da bi managerji uspešno opravljali svojo vlogo v organizaciji, potrebujejo 

zadostna strokovna znanja o obvladovanju organizacije kot orodja za doseganje ciljev, 

zadostne zmožnosti za ravnanje z ljudmi (notranji in zunanji udeleženci organizacije), biti pa 

morajo tudi primerno verodostojni (pošteni, etični), da opravičujejo zaupanje lastnikov 

(razpolagalcev) organizacije.  

Poleg tega ima dober management še vrsto drugih značajskih lastnosti: ustvarjalnost, 

podjetnost, vztrajnost, delavnost, razsodnost in še katero (Tavčar 2005, 40). Pravijo, da danes 

velja rek: ''Hitre ribe žrejo počasne'' in ne kot pred leti: ''Velike ribe žrejo majhne''. Ni torej 

pomembno, da si velik, pomembno je biti hiter, okreten, prilagodljiv, iznajdljiv/inovativen, 

večstranski, pozitiven in usmerjen  k rezultatom, lahko pa bi dodali še kakšno podobno 

veščino (Ilgo 2008, 15). 

Zdravstveni sistemi v Sloveniji so vedno bolj izpostavljeni zahtevam po temeljitih 

spremembah, govori se celo o celoviti reformi zdravstvenega sistema. Omenjene potrebe po 

reformi izhajajo iz nujnih sprememb znotraj zdravstvenega sistema, iz sprememb na področju 

znanstvenih dogajanj, sprememb na področju pravnih in etičnih standardov, okoljskih zahtev 

ter vplivov večanja stroškov za zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev. Omenjeno 

postavlja managerje v zdravstvenih organizacijah pred nove izzive. Postavljajo se nova 

vprašanja: Kako izboljšati kakovost zdravstvenih storitev? Kako okrepiti zaupanje med 

zdravstveno organizacijo na eni strani ter pacienti, zavarovalnicami in zaposlenimi na drugi 

strani, ob hkratnem zagotavljanju kakovosti organiziranosti storitev? Pri vsem tem so glavna 

spremenljivka zaposleni, saj je od njih odvisno, ali se bodo želje, zapisane v strateških 
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dokumentih, tudi udejanjile. Najpomembnejša naloga managementa je ustvarjanje jasne in 

vidne povezave med individualno delovno uspešnostjo in plačo ter vsemi materialnimi in 

nematerialnimi nagradami za delo.  
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3 TEORIJA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH 

Avtorji pojem zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu opredeljujejo različno. Javni sektor 

je izrazito storitvena dejavnost, kjer nosijo glavno vlogo ljudje oziroma zaposleni. Vendar pa 

je vsak človek unikat, saj ima svojo prirojeno danost in življenjsko zgodbo, ki ga je naredila 

enkratnega in posebnega. Ljudje smo tudi čustvena bitja. Želimo biti spoštovani, sprejeti, 

želimo si dobre odnose in predvsem hočemo, da nas drugi ljudje obravnavajo pravično. 

Pomen pojma zadovoljstvo je zelo obsežen. Zadovoljstvo občutimo takrat, ko izpolnimo svoje 

želje. Pomembnejša kot je želja, intenzivnejše je zadovoljstvo ob njeni izpolnitvi. Nedvomno 

so zaposleni eden najpomembnejših dejavnikov konkurenčnosti vsake organizacije. 

Zaposleni, ki so izobraženi, usposobljeni in so v organizaciji pripravljeni aktivno sodelovati 

pri rasti organizacije, so pomemben vir konkurenčnosti. Da bi lahko od vsakega posameznega 

zaposlenega dobili največ, kar sam zmore, je treba poznati dejavnike, ki vplivajo na njegovo 

zavzetost za delo. Prav tako pa moramo imeti za dosego poslovnih uspehov razvite 

sposobnosti, ki nam omogočajo, da zaznamo spremembe v zadovoljstvu zaposlenih z delom, 

ki se po navadi kažejo v povečani oziroma zmanjšani delovni uspešnosti. 

Zadovoljstvo z delom spada k naravnanosti do dela. Definira se kot želeno ali pozitivno 

čustveno (emocionalno) stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela ali doživljanja in 

izkušenj pri delu. Pri zadovoljstvu govorimo o individualni afektivni reakciji na delovno 

okolje, pri klimi pa o skupni sliki (deskripciji) organizacijskega okolja zaposlenih (Bitenc in 

Cimerman 2008, 51). Lovelock (1996, 586) navaja, da notranja kakovost delovnega okolja 

pripomore k zadovoljstvu zaposlenih. Merimo jo z občutki, ki jih imajo zaposleni do dela, 

sodelavcev in organizacije. Zaposlenim v storitvenem sektorju so zelo pomembni končni izidi 

za odjemalce, lastne sposobnosti in pooblastila na delovnem mestu. 

Leta 2011 je Parvin (2011) v Avstraliji izvedel raziskavo o dejavnikih, ki vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih v farmacevtskem sektorju. Raziskava je pokazala, da so delovne 

razmere, poštenost, napredovanje in plača ključni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih. Tudi Hend in Hanan (2011) sta v državi Katar med zaposlenimi v naftni in plinski 

družbi izvedla raziskavo, kateri dejavniki najbolj vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 

Rezultati študije so pokazali, da so najpomembnejši fizični dejavniki, nato psihološki in 

socialni dejavniki. Vsi trije  kažejo na pozitivne občutke zaposlenih na delovnem mestu. 

3.1 Opredelitev zadovoljstva pri delu 

Specifično stališče, ki zavzema vedno večji pomen managerjev, je tako imenovano 

zadovoljstvo z delom (angleško: Job satisfaction). Pod tem pojmom razumemo prijetno ali 

pozitivno čustveno stanje, ki se odraža kot posledica posameznikove ocene njegovega dela. 

Skočir (2001, 1097) navaja, da je zadovoljstvo z delom pomembna sestavina organizacijskega 

vedenja, saj vpliva na kakovost življenja, motivacijo, vedenje, pa tudi na ostala stališča in 
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prepričanja. S stališča organizacije je zadovoljstvo zaposlenih še zlasti pomembno, ker vpliva 

na pojave, kot so izostajanje, fluktuacija, delovni spori, nezgode pri delu, telesno in duševno 

zdravje, pripravljenost na izobraževanje in usposabljanje ter preko vsega navedenega tudi na 

samo delo v organizaciji.  

Z vpeljavo sistematičnega izobraževanja v organizacije, ki sta ga poudarjala že Fayol in 

Taylor, se je pojavila večja potreba po sodelovanju vseh zaposlenih v procesu odločanja v 

organizaciji. Šola ''novih medčloveških odnosov'', ki je nastala iz gibanja human relations in je 

nadaljevala njene cilje, tj. povečanje storilnosti delavcev ob hkratnem zadovoljevanju 

njihovih potreb s strani organizacije, je močno prispevala k razvoju sodelovanja zaposlenih v 

procesu odločanja v organizaciji (Ovsenik in Ambrož 2000, 101). Šola ''novih medčloveških 

odnosov'' je poudarjala pomen porazdelitve moči v organizaciji in potrebo po sodelovanju 

zaposlenih v odločanju. Še zlasti je poudarjala smisel in celovitost dela, harmonijo delovnih 

odnosov in pomen neformalnih skupin v organizaciji (Ovsenik in Ambrož 2000, 117).  

Zadovoljstvo je kategorija, ki se tiče vseh čutečih živih bitij, predvsem pa je omejeno na ljudi. 

Za Cimermana  et al. (2003, 21) zadovoljstvo pri delu pomeni pozitivno čustveno stanje, ki 

izhaja iz ocene lastnega dela oziroma doživljanje tega dela. Za razliko od organizacijske 

klime in organizacijske kulture, ki predstavljata izraz ''skupnega'' stanja, je zadovoljstvo pri 

delu individualna kategorija. Kotler (1975, 152) opisuje zadovoljstvo kot izpolnitev potrebe 

ali želje in nam omogoča občutek ugodja. Zadovoljitev, ki jo oseba čuti, je tesno povezana z 

njenimi pričakovanji. Višje kot je pričakovanje, večje je zaradi tega lahko nezadovoljstvo. 

O zadovoljstvu pri delu govori tudi Sarapata (1968, 82), ki pravi, da zadovoljstvo pri delu in 

odnos delavca do dela nista zgolj reakcija na to, kar delavec doživlja. Zadovoljstvo pri delu in 

odnos do dela sta rezultanta preteklih izkušenj, dojemanja sedanjosti in presoje perspektiv za 

prihodnost … Niti ni izključno funkcija tistega, kar delo daje, pač pa tudi tega, kar si želimo. 

Je rezultanta tega, kar imamo, in nezadovoljstva s tem, česar nimamo, je rezultanta že 

zadoščenih potreb, pa tudi prizadevanj in želja, ki jim še  ni zadoščeno. 

Dr. Edvard Konrad (Lešnik 2007) razlaga, da se zadovoljstvo na delovnem mestu kaže preko 

številnih subjektivnih kazalnikov, ki so medsebojno povezani: 

- kakovost delovnih razmer, 

- težavnost in zahtevnost dela (fizična in psihična), 

- možnost napredovanja na delovnem mestu, 

- stopnja obveščenosti o dogodkih v podjetju, 

- višina plačila in druge materialne ugodnosti, 

- dobri odnosi s sodelavci, 

- soodločanje pri delu in poslovanju, 

- stalnost zaposlitve, 

- možnost strokovnega razvoja, 

- svoboda in samostojnost pri delu, 
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- ustvarjalnost dela, 

- varnost dela in 

- odnos z (neposredno) nadrejenim.  

3.2 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih 

Na zadovoljstvo zaposlenih pri delu vpliva vrsta dejavnikov. Ti zajemajo vse od osebnih 

značilnosti posameznika, do značilnosti dela, delovnega okolja, delovnega mesta ter zunanje, 

splošne vplive (kulturni, demografski dejavniki). Dejavnike zadovoljstva z delom delimo na 

notranje in zunanje. Notranji dejavniki temeljijo na človekovih notranjih občutkih in imajo 

psihološko vrednost. Sem spadajo: samostojnost pri delu, izziv pri delu, priznanje za delo, 

zanimivost dela ... Zunanji dejavniki pa temeljijo na človekovem okolju, torej izvirajo izven 

posameznika. To so delovne razmere, odnosi s sodelavci, varnost zaposlitve, druge ugodnosti 

poleg plače ... Dejavniki, kot sta npr. plača in kariera, pa spadajo v obe kategorije dejavnikov 

zadovoljstva (Hladnik 2007, 8).  

Moorhead in Griffin (2006, 88) jih delita v tri skupine (organizacijski, skupinski in osebni 

dejavniki), kar prikazuje Slika 3. 

 

Slika 3: Dejavniki zadovoljstva zaposlenih 

Vir: Moorhead un Griffin 2006, 88. 
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Po Možini (1998, 154–156) lahko dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu zaposlenih, z malo 

posploševanja združimo v šest skupin: 

- Vsebina dela: vključuje možnost uporabe znanja, možnost učenja in strokovne rasti, 

zanimivost in raznovrstnost dela; 

- samostojnost pri delu: predstavlja možnost odločanja o tem, kaj in kako bo delavec delal, 

samostojno razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje o splošnejših vprašanjih 

dela in organizacije; 

- plača, dodatki in ugodnosti; 

- vodenje in organizacija dela: pomeni ohlapen nadzor, dejanje priznanj in pohval ter 

izrekanje pripomb in graj, usmerjenost vodij k ljudem ali v delovne naloge, skrb za 

nemoten potek dela; 

- odnosi pri delu: sem sodi dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, 

sproščena komunikacija med sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi; 

- delovne razmere: združujejo majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji, 

odpravljanje motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja, kot so vlaga, hrup, neugodna 

temperatura, prah in podobno. 

3.2.1 Finančni dejavniki 

Prevladujoči denarni motivacijski dejavnik je osebni dohodek. Nejgovo povečanje deluje 

pozitivno na motivacijo posameznika, saj je zaradi tega pripravljen v delo vložiti več truda. 

Vendar pa to ne drži vedno. Povečanje osebnega dohodka ne vpliva na povečanje delovne 

produktivnosti, če so v podjetju slabi medsebojni odnosi. Tudi kadar osebni dohodek 

zaposlenega ne ustreza njegovemu vloženemu trudu in delu, lahko zaposleni izgubi 

motivacijsko vrednost in deluje celo negativno (Jurman 1981, 52). Uhan (2000, 32) navaja, da 

med finančnimi motivacijskimi dejavniki prevladuje denar – plača. Dolgo je veljalo mnenje, 

da je to edini motivacijski dejavnik, vendar je praksa pokazala, da ni tako. Osebni dohodek 

kot količina denarja za osebno porabo motivira s količino, ki zagotavlja premik v ravni 

življenjskega standarda oziroma zagotavlja večjo kupno moč. Osnove oziroma merila, ki jih 

uporabljajo v podjetjih kot kriterij za delitev osebnih dohodkov, delujejo kot motivacijski 

dejavniki, saj motivirajo delovanje posameznikov.  

Poleg plače in osebnih dohodkov med finančne dejavnike uvrščamo še razne bonuse, nagrade, 

premije ter dodatke. Te razvrščamo v dve skupini: posredni in neposredni denarni prihodki. 

Med posredne denarne prihodke sodi cela vrsta materialnih ugodnosti, ki z vidika 

posameznika ne pomenijo denarne nagrade, niti niso odvisne od delovnega učinka. To so 

štipendije in šolnine, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, plačani dopust, plačilo prevoza 

na delo ... Med neposredne denarne prihodke pa sodi sistem plač in druge materialne nagrade, 

ki so odvisne od dela posameznika oziroma skupine in se iz individualnega in 

organizacijskega vidika obravnavajo kot neposredne nagrade za opravljeno delo. To so 

osnovna plača, dodatki za inovacije in ustvarjalnost, delež od dobička podjetja ...  
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Konkurenčni pritiski na zniževanje stroškov, med katere sodijo tudi stroški dela ter 

neposredni stroški plač in nagrajevanja, so veliki. Zato je za podjetje pomembno, da 

spreminjanje višine izplačil čim bolj povežejo z doseženimi rezultati, uspešnostjo podjetja. To 

pomeni, da povečajo gibljivi del plač in njegovo določanje na pravilen način uskladijo s 

poslovnimi cilji, s čimer učinkovito nadzirajo stroške plač (Zupan 2001, 121).     

Leta 2009 je Hlebec (2009, 17) opravila raziskavo med zaposlenimi na Davčni upravi 

Republike Slovenije v Hrastniku in v Ljubljani. Zaposleni so se strinjali, da plača (finančni 

dejavnik) predstavlja najpomembnejšo motivacijo, kar je zaradi poslabšanja gospodarskih 

razmer tudi pri nas razumljivo. 

3.2.2 Nefinančni dejavniki 

Najnovejše raziskave na področju motivacije opozarjajo na naraščajoč pomen nedenarnih 

oziroma nefinančnih motivacijskih dejavnikov. Leta 2010 je Kolavčič (2010, 39) izvedel 

raziskavo o pomenu nefinančnega nagrajevanja v bankah po Sloveniji, ki je obsegala sedem 

bank. Rezultati so pokazali, da še zdaleč niso vsi motivacijski vzvodi vezani na denar. 

Zaposleni dajejo veliko večji pomen nefinančnim načinom nagrajevanja. Čulk (2008, 27) je v 

svoji raziskavi v zdravstvenem zavodu ugotovila, da najvišjo stopnjo pomembnosti 

zaposlenim predstavljajo odnosi s sodelavci, kar spada med nefinančne dejavnike. Raziskava 

svetovne organizacije Mc Kinsey iz leta 2009 kaže, da so nefinančni motivatorji tisti, ki 

spodbujajo zaposlene mnogo bolj kot finančni dejavniki. Veliko učinkovitejše spodbude so 

(1) pohvala, (2) pozornost vodij in (3) priložnost za vodenje raznih projektov ali skupin 

oziroma timov. Omenjene spodbude dajejo zaposlenim občutek, da jih v organizaciji cenijo, 

da si vodje prizadevajo za njihovo dobro delo in da se trudijo ustvarjati priložnosti za kariero 

svojih zaposlenih. V večini raziskav, ki iščejo načine, kako motivirati svoje zaposlene, se 

nenehno pojavljajo zgoraj omenjene  spodbude (Dewhurst, Guthridge in Mohr 2009).  

Dejstvo je, da zaposleni v organizacijah že dolgo ne želijo zadostiti zgolj svojih eksistenčnih 

in materialnih potreb. Vse pomembnejše postajajo tako imenovane potrebe višjega reda, ki jih 

lahko zadovoljijo le nefinančni dejavniki. Ti pa bodo učinkovali na zaposlene samo v 

primeru, če bodo zadovoljni s svojim osebnim dohodkom oziroma plačo.  

Najpomembnejši nefinančni dejavniki so: 

- uspeh pri delu, 

- samostojnost pri delu, 

- dobri medsebojni odnosi s sodelavci, 

- zanimivo in izzivno delo, 

- dajanje odgovornosti in priložnosti zaposlenim, 

- pohvale za dobro opravljeno delo, 

- primerno delovno in življenjsko okolje, 
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- možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja, 

- možnost napredovanja, 

- možnost soodločanja pri pomembnih odločitvah, 

- možnost sodelovanja pri postavljanju ciljev, 

- stalnost in zanesljivost zaposlitve … 

3.3 Pojav nezadovoljstva pri delu 

Nezadovoljstvo je nasproten občutek zadovoljstvu in se pojavi, kadar določene človeške 

potrebe ostajajo neizpolnjene, pri delu pa se pojavi, ko se zaposleni med opravljanjem 

delovnih dolžnosti ne počutijo dobro. To pomeni, da so zapostavljene njihove želje, ali pa za 

svoje delo niso primerno motivirani ali nagrajeni. To vodi v sprožanje različnih obrambnih 

mehanizmov v posamezniku, kar posledično vpliva na odklanjanje določenih aktivnosti ali pa 

k temu, da posameznik določene stvari vidi drugače, kot so v resnici. Nezadovoljstvo pri delu 

se odraža z zamujanjem na delovno mesto, odsotnostjo z dela, pojavijo se spori na delovnem 

mestu ... Bandur (2008) v svojem članku navaja, da je večina zaposlenih nezadovoljnih s 

svojimi nadrejenimi, ker ti ne cenijo njihovega dela. Velik vpliv na nezadovoljstvo pa imajo 

tudi odnosi med sodelavci, ki so neprimerni. 

Dejavnike nezadovoljstva na delovnem mestu Herzberg imenuje higienski faktorji. Ti so 

navadno povsem neodvisni od dejavnikov zadovoljstva in so: varnost, status, odnosi s 

podrejenimi, plača, odnosi z nadrejenimi, način nadzora, način vodenja in upravljanja (Ferjan 

1998, 65).  

Zaposleni izražajo nezadovoljstvo na več načinov. Robbins (2001, 176) navaja štiri načine 

izražanja nezadovoljstva zaposlenih pri delu: 

- Izhod: nezadovoljstvo, izraženo z nakazovanjem zaposlenega na odhod iz podjetja, 

zamenjavo službe. 

- Mnenje: zaposleni poskuša aktivno in konstruktivno izboljšati pogoje, situacijo s predlogi 

izboljšav, diskusijami, razgovori o problemih z nadrejenimi, v nekaterih primerih tudi 

preko aktivnosti sindikata. 

- Lojalnost: zaposleni pasivno, vendar optimistično čaka, da se bo situacija izboljšala, in 

sicer z zagovarjanjem in zavzemanjem stališč podjetja ter zaupanjem v pravilne odločitve 

managementa. 

- Zanemarjanje: zaposleni dopušča možnost, da se bo situacija poslabšala, kar se kaže v 

odsotnosti, izostankih pri delu, zamujanju na delo, manjšem prizadevanju in vloženem 

trudu v delo ter večjem številu napak. 

Na vse ljudi pa dejavniki zadovoljstva oziroma nezadovoljstva ne vplivajo v enaki meri. Na 

kolikšen delež članov organizacije vpliva posamezen dejavnik, prikazuje slika 4 (Ferjan 1998, 

65). 
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Slika 4: Dejavniki zadovoljstva oziroma nezadovoljstva po Herzbergu 

Vir: Ferjan 2005, 211. 

Menim, da nezadovoljstvo delavcev v organizaciji največkrat povzročajo plače, premalo 

informacij, slab sistem nagrajevanja in premalo pohval nadrejenih. Večino zaposlenih je strah 

pred nezmožnostjo opravljanja vseh delovnih obveznosti, kar jim odvzema energijo, ki bi jo 

potrebovali, da bi delo resnično dobro opravili. Zaradi stresa in hudih napetosti oslabi imunski 

sistem človeškega organizma, da hitro podležejo raznim obolenjem. Zaposleni imajo 

velikokrat tudi konflikte z nadrejenimi ali s samimi sodelavci. S tem se ustvarja ozračje 

napetosti, pojavljajo se novi problemi in zaradi tega pritiska upade delovni elan. Tako je 

energija usmerjena v konfliktne situacije, namesto v delo. Takšna energija je negativna, 

stresna in zlahka privede do raznih bolezni. 

3.3.1 Stres, pogost pojav v zdravstveni organizaciji 

Značilnost sodobnega načina življenja in dela je naraščanje stresa, ki je postal del življenja 

slehernega posameznika in je globalni pojav. Danes posameznik v enem dnevu sprejme več 

odločitev, kot jih je pračlovek sprejel v vsem svojem življenju. Za posameznika lahko 

tovrsten način življenja predstavlja pozitivni stres, ga spodbuja k akciji, ukrepanju in 

prilagajanju. Če pa zahteve, zunanje ali notranje, presežejo naše sposobnosti, da jih 

obvladamo, lahko povzročijo neugoden stres, ki se izraža v našem duševnem in telesnem 

počutju ter zdravju. Stres je ocena naših možganov, da smo se znašli v položaju, ki nas 

potencialno ogroža in ga ne moremo obvladati. Je prilagoditveni fizični in čustveni odziv 
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celotnega telesa na zahteve na/ali pritiske, stresorje. Stresor je vsak dražljaj, ki poruši notranje 

ravnovesje organizma. Selič (1999,10) opisuje stres kot dogajanje, ki ga sproži vsaka 

sprememba, ki zmoti človekovo notranje ravnotežje in aktivira prilagoditvene potenciale.  

Stres je v današnjem času naš največji sovražnik, na delovnem mestu pa ga doživlja veliko 

ljudi. Človek eno tretjino svojega življenja prebije na delu, zaposleni v zdravstvenih 

organizacijah pa posvetijo svojemu delu precej več časa. Zelo je pomembno, da nas služba ne 

izčrpa, saj se škodljivi stres lahko stopnjuje do te mere, da posameznik občuti posledice 

izgorelosti. 

Z izrazom izgorelost označujemo kompleksen pojav, ki je posledica daljše izpostavljenosti 

delovnemu stresu in je značilen predvsem za poklice, ki delajo z ljudmi v čustveno zahtevnih 

okoliščinah. Nanašajo se na procese, v katerem se navdušenje, zavzetost in želja pomagati 

drugemu spremenijo v brezbrižnost, pasivnost, cinizem ali celo obup (Lamovec 1998, 407). 

Če je zdravstveni delavec pod vplivom stresa, to lahko vpliva slabo tudi na bolnike. Poslabša 

se kakovost komunikacije, delavci v zdravstveni organizaciji lahko postanejo nestrpni, 

nezadovoljni, razdražljivi, pri svojem delu so slabše skoncentrirani in hitreje lahko pride do 

napak.  

3.3.2 Prepoznavanje in soočanje s stresom 

Doktor Hans Selye je prvi znanstvenik, ki se je poglobljeno lotil raziskave stresa. Njegov 

model je bil objavljen pred več kot 50 let. Na podlagi njegovih dognanj naj bi človek, preden 

se sooči s stresom, preživel tri stopnje: alarm, odpor in izčrpanost. Ljudje smo se prisiljeni 

prilagajati stresnim situacijam, ki nas spremljajo skozi vsakodnevne dejavnosti. Stres pa pušča 

za seboj tudi nekatere posledice, ki se delijo na tri glavne skupine: čustvene, vedenjske in 

telesne. Vendar vsi ljudje ne občutijo stresa zaradi enakih vzrokov in na stresne situacije se 

tudi vsi ne odzovejo enako. Znano je, da dolgoročna izpostavljenost oslabi imunski sistem, 

organizem postane bolj dovzeten za bolezni. 

Luban-Plozza in Pozzi (1994, 13–15) navajata tri skupine simptomov na nivoju posameznika. 

Prvi so čustveni simptomi, katerih pojav največkrat pripisujemo preveliki izpostavljenosti 

stresnim dogodkom; vedenjski simptomi, ki se kažejo kot posledica negativnega in 

pozitivnega stresa, ter telesni simptomi. Telesne spremembe, ustvarjene s stresom, najmočneje 

vplivajo na zdravje posameznika.  

3.3.3 Izgorevanje na delovnem mestu 

Izraz za izgorevanje se je prvič pojavil leta 1974. Uvedel ga je psiholog Freudenberger, ki je 

raziskoval duševne težave pri osebju agencije za socialno delo. Z izrazom ''izgorelost'' (angl. 

Burnout) običajno poimenujemo specifični sindrom,ki je posledica podaljšane izpostavljenosti 
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delovnemu stresu in se pojavlja predvsem pri poklicih, za katere je značilno obsežno delo z 

ljudmi v čustveno zahtevnih situacijah, kjer je prizadeti posameznik zaradi reševanja tujih 

problemov prisiljen neprestano odrivati lastne (Jezeršek 2012). Izgorevanje na delovnem 

mestu je pokazatelj razhajanja med tem, kaj ljudje so in kaj morajo delati. Izgorevanje je 

razkroj vrednot, dostojanstva, duha in volje – je razkroj človeške duše. To je bolezen, ki se 

postopoma in neprestano širi, ki vleče človeka v vrtinec propada, iz katerega se je težko izviti 

(Maslach in Leiter 2002, 16). 

Znaki izgorevanja na delovnem mestu so zelo intenzivni, zato jih je skoraj nemogoče 

spregledati. Najpogosteje se zgodi, da pride do popolnega psihofizičnega zloma. Prepoznamo 

ga kot dolgotrajno izgubo psihične in fizične energije, pojavijo se močni depresivni znaki, 

brezvoljnost, agresija, razočaranje tako na delu kot doma. Prav tako se lahko pojavljajo 

intenzivni telesni znaki. Izgorevanje se kaže v različnih oblikah, odvisno od človeka, ki 

izgorevanje doživlja. Ljudje smo telesno, čustveno in duhovno izčrpani. Vsakodnevne 

delovne zahteve, družina in zraven še vse ostalo načenjajo naše energije. Tako začne 

predanost na delu upadati. Opozorilni znaki, ki kažejo na izgorelost, so odpor do odhajanja v 

službo, nenehno pritoževanje zaradi prevelikih zahtev, slaba pozornost, razdražljivost, 

nestrpnost doma, pogosta obolenja … Zdravstveno osebje se mora še posebej varovati pred 

tem sindromom, ki se tu kaže kot čustvena izčrpanost, negativna stališča do pacientov in 

dvom v smisel lastnega dela. 

3.4 Zadovoljstvo zaposlenih v zdravstvu 

Na zadovoljstvo zaposlenih pri delu vpliva mnogo dejavnikov, ki izhajajo iz konkretnega 

delovnega okolja. Ljudje vsaj tretjino dneva preživijo na delovnem mestu, zaposleni v 

zdravstvu pa tam velikokrat preživijo tudi konec tedna in praznike. Večkrat celo preživijo več 

časa s sodelavci kakor s svojimi bližnjimi. Zaradi tega so razmere, v katerih delajo, odnosi na 

delovnem mestu in obremenitve, ki jih občutijo, tako pomembne. Ne vplivajo samo na 

počutje, ampak tudi na kakovost dela. Vedno večji obseg delovnih nalog pomeni tudi velike 

fizične in psihične obremenitve, ki jih zaposleni v zdravstvu nemalokrat nosijo s seboj 

domov. Zadovoljstvo pomembno vpliva na produktivnost dela, na zadovoljstvo pacientov 

oziroma odjemalcev in posledično na zmanjšanje stroškov zdravljenja bolnikov. 

V ZD KP se zavedajo, da je zadovoljstvo zaposlenih na prvem mestu, sledi namreč poslanstvu 

in nalogam, ki so določene s strani MOK, ZZZS in MZ. Finančna sredstva so natančno 

predpisana z vidika obsega in virov in s tega vidiva vemo, da je finančni manevrski prostor 

motiviranja in nagrajevanja zaposlenih zelo majhen. Ker se zavedajo vedno večjega pomena 

nefinančnih dejavnikov, se v ZD KP veliko pozornosti posveča tudi strokovnemu 

izobraževanju, kot je prikazano na sliki 5. Iz Letnega poročila 2011 je razviden porast števila 

dni izpopolnjevanj od leta 2008 do leta 2011 in porast števila udeležencev na strokovnih 

izobraževanjih. 
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Slika 5: Primerjava strokovnih izobraževanj  

Vir: ZD KP 2012. 

Svetovna finančna in gospodarska kriza prinašata dramatične posledice za nadaljnji razvoj 

javnega sektorja, pa tudi zdravstvene panoge. Varčevalni ukrepi so vidni tako pri plačah 

javnih uslužbencev kot pri upadanju motiviranosti pri delu, kar bo posledično vplivalo na 

nezadovoljstvo zaposlenih s finančnega vidika. Te posledice bodo občutili tudi državljani 

oziroma pacienti. Zaradi posledic svetovne finančne krize glavna naloga vsakega managerja 

predpostavlja, da v zdravstveno organizacijo privede pozitiven duh z nefinančnim 

nagrajevanjem. John Ruskin je dejal: ''Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj 

dobil, temveč tisto, kar bo postal.'' Dober manager mora v zaposlene vpeljati logiko, da ni vse 

v finančnih nagradah, ampak je lahko vsak zaposlen visoko motiviran tudi z nefinančnimi 

dejavniki, kot so razne pohvale, z možnostjo izobraževanja in napredovanja (Buzeti et al. 

2011, 91). V ZD KP se tega zavedajo, saj visoko motiviran kader predstavlja ključ do uspeha 

vsake organizacije. 
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4 MOTIVACIJA NA DELOVNEM MESTU 

O pojmu motiviranja se v vseh delovnih sredinah govori zelo veliko, pogosto pa vodje ta 

pojem razumejo kot čarobni prah, s katerim bodo posuli slabše motivirane sodelavce, ki bodo 

nenadoma pridobili dodatno motivacijsko moč in pripravljenost za ustvarjalno delo. V resnici 

je motivacija dokaj preprost pojem, ki zadeva zgolj vprašanje, kako ravnati s sodelavci, da 

bodo zadovoljni s svojim delom (Bagon et al. 2006, 261). Manager je tisti, ki lahko ustvarja 

pričakovanja glede dela in rezultatov, saj natančno pozna strategijo organizacije. Njegova 

naloga pa je, da s svojim delovanjem v ljudeh ustvari pričakovanja, ki bodo v zaposlenih 

sprožila proces motivacije.   

4.1 Opredelitev pojma motivacija 

Beseda motivacija je izpeljana iz latinske besede ''movere'', ki pomeni premik, korak, akcija 

… Je tudi izraz, ki označuje razlog ali razloge za posamezno vedenje, posebno človeško 

vedenje, ki ga preučujeta psihologija in nevropsihologija. Danes beseda motivacija pomeni 

veliko več, motiv je sila v posamezniku, ki povzroči, da ta izvede neko aktivnost (Burke 

1999, 286). 

Brejc (2004, 55) navaja, da je motivacija psihološko stanje posameznika, usmerjeno k 

izpolnitvi potrebe. Možina (1998, 107) pravi, da je v bistvu problem mobilizacije in 

usmerjanja energije k postavljenemu cilju. Ferjan (1999, 112) je mnenja, da je poleg znanja, 

spretnosti in navad uspešno opravljanje katerega koli poklica oziroma česarkoli nasploh 

potrebna motivacija. Ta predstavlja stopnjo prostovoljne pripravljenosti posameznika za 

napor, za dosego določenega cilja, ob hkratni zadovoljitvi individualnih potreb. Podobno 

mnenje ima tudi Uhan (2000, 11), saj meni, da je motivacija usmerjanje človekove aktivnosti 

k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov. Bolj določno je zbujanje hotenj, motivov, 

nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju na podlagi njegovih potreb tisto, ki 

usmerja njegovo delovanje k cilju s spreminjanjem možnosti v resničnost. Motivacija je tudi 

pripravljenost vložiti trud za dosego cilja in način ''nebolečega (samo) pritiska'' na 

posameznika, ki mora narediti, kar se od njega pričakuje, ali kar pričakuje sam od sebe. Za to 

obstajajo določeni motivacijski dejavniki, ki vplivajo na posameznika in ga tako motivirajo k 

dejanju. Česen (2010, 29) meni, da je motivacija vpliv silnic in dejavnikov, ki spodbujajo 

človekove aktivnosti za doseganje osebnih ali skupinskih, tekočih ali razvojnih ciljev za 

zadovoljevanje ekonomskih, socialnih in duhovnih potreb. 

Ker je motivacija nestabilno stanje, jo je treba neprestano vzdrževati, zato je nujno, da 

uspešen vodja pri sodelavcih razvija medsebojno zaupanje ter preverja zadovoljevanje 

njihovih fizioloških potreb in potreb po varnosti (Jakopec 2007, 37). Brez motivacije ni 

mogoče zadovoljiti svojih potreb, zato je tako zelo pomembna motivacija za delo. Zaposleni 
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morajo dobiti občutek, da jim delo predstavlja izziv in da se glede na njihove zmožnosti od 

njih pričakuje največ. 

Možina et al. (2000, 172–176) omenja naslednje značilnosti dela, ki močno motivirajo 

zaposlene k nadpovprečnim rezultatom: 

- delo z izzivi, 

- možnost za razvoj in uporabo svojih sposobnosti, 

- možnost vplivati na odločitve, ki zadevajo delo, 

- plačilo za opravljeno delo, 

- možnost svobodne osebne rasti in delovne kariere, 

- možnost prispevka k organizacijskim ciljem. 

 

Zaposleni bodo z veseljem prihajali na delo, če jim je delo zanimivo in če so njihova delovna 

opravila ravno prav velik izziv. Denny (1997, 5) meni, da je motiviranje drugih 

najpomembnejša naloga poslovnega vodstva. Obsega sposobnosti za sporazumevanje, 

postavljanje zgledov in izzivov, spodbujanje, zbiranje pripomb in predlogov, vključevanje, 

pooblaščanje, razvijanje in usposabljanje, obveščanje, dajanje jasnih in jedrnatih napotkov ter 

zagotavljanje pravičnega plačila. Denny (1997, 15) navaja, kako pomembno je, da je 

motiviran človek tisti, ki bi ga lahko označili kot pozitivnega. To se pravi, da kaže značilnost 

odnosa, ki je:  

- pozitiven, 

- motiviran s ciljem, 

- prepričan o uspehu. 

 

Tak odnos potem zopet daje energijo. Zdi se, kot da je imajo motivirani ljudje na pretek. 

Najbrž ste že slišali izrek: ''Če hočete, da bo nekaj narejeno, naložite to zelo zaposlenemu 

človeku.'' 
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4.2 Obvladovanje motivacije v organizaciji 

Obvladovanje motivacije v organizaciji je zahtevna naloga managementa, saj se nahajamo v 

času, ko se moramo z zaposlenimi ukvarjati poglobljeno. Zaposleni v organizaciji od vodstva 

oziroma managementa pričakujejo usmeritve in navdih v zameno za zavzetost in 

prizadevnost, ki ju sami vlagajo v svoje delo. Vodstvo si prizadeva ohraniti konkurenčnost, s 

tem pa podzavestno izvaja dodaten pritisk nad svojimi zaposlenimi. Posledično se odnosi 

zaostrujejo, stres narašča, s čimer se ustvarjajo razmere, ki ne spodbujajo k inovativnem delu. 

Ljudje oziroma zaposleni različno vrednotijo dojemanja, stvari in si postavljajo različne cilje. 

Nekaterim cilj predstavlja denar, drugim je bolj kot denar pomembno, da delajo tisto, kar jih 

zares veseli, tretji pa delajo zato, ker nimajo druge izbire in jim zaposlitev pomeni določeno 

varnost. Iz mnogih raziskav je razvidno, da so zaposleni predani svojemu delu, kadar ga 

opravljajo z veseljem, in če pri opravljanju svojega dela lahko pokažejo svoje sposobnosti, so 

praviloma tudi uspešni. S tem, ko zaposleni delujejo v dobro organizacije, upravičeno 

pričakujejo, da jim bo tudi organizacija izpolnila njihove cilje, želje in pričakujejo določeno 

nagrado. Nagrade, kot so plača, priznanje, status in podobno, zaposlene spodbujajo, da 

delujejo učinkovito. Z njimi management tako poskuša doseči želeno vedenje zaposlenih. 

Čeprav se načini in pogledi nagrajevanja spreminjajo, gre v osnovi vedno za princip nagrad in 

kazni. Kako motivirati zaposlene, da bodo več in učinkoviteje delali, je ena od ključnih nalog 

managementa.  

Prizadevanja, da ustrezno motivirajo zaposlene, so povezana s težnjo po poslovni 

učinkovitosti, ki brez motiviranih zaposlenih ni mogoča. Katere motivacijske mehanizme in 

na kakšen način jih uporabiti, je seveda odvisno od več dejavnikov. Tako je izbira ustreznih 

motivacijskih mehanizmov učinkovita le, če povezuje poslovne in individualne cilje 

posameznikov in njihove individualne potrebe. Vsekakor pa je managerska praksa na 

področju motivacije zelo pestra. In ne glede na to, katero motivacijsko orodje bo management 

v konkretni situaciji uporabil, je priporočljivo upoštevanje zlasti tega, da zagotavlja nenehne 

izzive pri delu, vključuje zaposlene k odločanju z vidika prispevka k organizacijskim ciljem, 

da nudi možnost za razvoj in uporabo svojih kompetenc, da omogoča učinkovito 

sporazumevanje in učinkovit prenos informacij, da uvede timsko delo, da nudi dodatno 

plačilo za dobro opravljeno delo in kar je najpomembnejše, da nudi možnost osebne rasti in 

delovne kariere.  

Leskovar (2006) je opravila analizo motivacije zaposlenih v Termah Ptuj d. o. o. Kot 

najpomembnejši motivacijski dejavnik so zaposleni opredelili plačo, drugi najpomembnejši 

motivacijski dejavnik je varna zaposlitev in kot tretji motivacijski dejavnik so navedli dobre 

odnose s sodelavci. Analiza raziskave o motivaciji zaposlenih v javni upravi (Čarman-

Bernard 2009) je pokazala, da je motivacija na delovnem mestu prisotna takrat, ko je plača 

primerna ter obstaja možnost napredovanja in usposabljanja. Leta 2012 je Kuzmič opravil 

primerjalno analizo motivacije zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju v izbranih 
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organizacijah. V javnem sektorju so najpomembnejši motivacijski dejavniki dobri delovni 

pogoji in okolje, stalnost in varnost zaposlitve ter dobri medsebojni odnosi. V zasebnem 

sektorju pa so zaposleni kot najpomembnejši motivacijski dejavnik postavili dobre 

medsebojne odnose ter nagrade in pohvale (Kuzmič 2012, 58) 

4.2.1 Motivacijske teorije 

Že od nekdaj so ljudje poskušali pojasniti dogajanja v času motivacije. Motiviranje ljudi je 

tako eno izmed področij, ki mu je znanost namenila obilo pozornosti. Nastale so številne 

teorije, te pa lahko v grobem delimo na dva dela; in sicer (Brejc 2004, 57): 

- Vsebinske teorije motivacije: te obravnavajo naravo človekovih potreb in poskušajo 

določiti specifične potrebe, ki motivirajo posameznika ter pojasnjujejo, zakaj posameznik 

ravna na določen način; 

- procesne teorije motivacije: te poskušajo razložiti spremembe v posameznikovem vedenju, 

predvsem v smislu, kako posameznikovo vedenje spodbujati, voditi in vzdrževati. 

V nadaljevanju so predstavljene tiste motivacijske teorije, ki so najpogosteje uporabljene pri 

pojasnjevanju človekovega vedenja pri delu. 

Motivacijska teorije Maslowa:  

Abraham Maslow je bil med prvimi utemeljitelji teorije motivacije, ki je nastala leta 1943. 

Njegova teorija je sestavljena iz dveh osnovnih konceptov, in sicer iz koncepta hierarhije 

potreb in koncepta pomembnosti potreb. Postavil je trditev, da človeške potrebe nastajajo v 

naštetem zaporedju. Potreba, ki je zadovoljena, ne motivira več, ampak se ob tem pojavi 

naslednja potreba, ki deluje kot motivacijski dejavnik (Uhan 1989, 192). Maslow je razdelil 

hierarhijo potreb na pet stopenj, kot je prikazano na sliki 6 (Černetič 1997, 78):  

- fiziološke potrebe,  

- potrebe po varnosti, 

- socialne potrebe, 

- potrebe po ugledu, 

- potrebe po samouresničevanju. 
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Slika 6: Hiearhija potreb po Maslowu 

Vir: Johnson 1999, 59. 

 

Po Maslowu je na prvem mestu motivacijski dejavnik, ki je aktiviran in najmanj zadovoljen. 

Motivacijski dejavnik, ki stoji na zadnjem mestu, je mogoče interpretirati na dva načina 

(Uhan 1989, 192): 

- potreba je že zadovoljena, 

- potreba še ni aktivirana.  

Motivacijska teorija Maslowa je koristen pripomoček za managerje pri preučevanju 

motivacijskih dejavnikov. Ni pa teorija, ki bi absolutno veljala v vsakem obdobju in na 

vsakem območju. 

Herzbergova dvofaktorska teorija:  

Herzberg  je na podlagi svojih raziskovanj ugotovil, da obstajata dve različni kategoriji 

dejavnikov, ki vplivata na človekovo zadovoljstvo s svojim delom (slika 7). Ena skupina 

dejavnikov so higieniki, druga pa motivatorji (Herzberg 1993 v Uhan 2000, 25): 

- Higieniki: so dejavniki okolja, ki povzročajo nezadovoljstvo, če niso prisotni, a ne 

povzročajo zadovoljstva s prisotnostjo. Ljudi ne spodbujajo k aktivnosti, ampak 

odstranjujejo neprijetnosti in s tem ustvarjajo pogoje za motiviranje. To so tisti dejavniki, 

ki se nanašajo na denar, položaj, varnost zaposlitve, politiko podjetja, organizacijo, delovni 

nadzor, medsebojne odnose in delovne razmere. Ti dejavniki so zunanji in nimajo 

motivacijskega učinka na posameznika. 

- Motivatorji: so dejavniki, ki izvirajo neposredno iz dela in povzročajo zadovoljstvo, če so 

zadovoljeni, in ne povzročajo nezadovoljstva, če niso. So dejavniki, ki direktno spodbujajo 
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ljudi k delu, torej povečujejo njihovo motivacijo za delo. Med te dejavnike spadajo uspeh 

pri delu, priznanje za rezultate, zanimivo delo, delovni dosežki, odgovornost, strokovno 

usposabljanje, osebni razvoj, napredovanje, zadovoljstvo pri delu. 

 

 

Slika 7: Herzbergova motivacijska teorija 

Vir: Uhan 2000, 25. 

Za managerje je Herzbergova teorija uporabna, ker se zaveda dveh orodij za motiviranje 

zaposlenih: higienikov, s katerimi je mogoče povzročati zadovoljstvo, ki bo odstranilo 

odvečne napetosti ter usmerilo človekovo aktivnost v delo, in motivatorjev, s katerimi je 

mogoče izzvati aktivnosti pri posameznikih (Lipičnik 1994, 502). 

 

Hackman- Oldhamov model obogatitve dela:  

Hackman-Odlmanov model obogatitve dela (kot je prikazan na sliki 8) izhaja iz Herzbergovih 

ugotovitev, kjer poizkušata v svoji teoriji opredeliti osnovne pogoje, ki povečajo delovno 

motivacijo in zadovoljstvi pri delu, hkrati pa ugotoviti, kako se takšni pogoji ustvarijo. Pri 

tem postavljata osnovno tezo, da ljudje delajo dobro samo, če so z delom zadovoljni (Černetič 

1997, 81).  

Zasnovala sta model značilnosti dela, ki pomeni podlago za motivacijski pristop pri 

oblikovanju dela. Model poudarja pomen individualnih razlik med zaposlenimi, zaradi katerih 

je učinek, ki je povezan z značilnostmi dela na zaposlene, različen. Zaposleni so učinkoviti in 

zadovoljni s svojim delom le, kadar njihovo delo zagotavlja uporabo različnih spretnosti, 

različnosti in pomembnosti nalog. Oblikovala sta teorijo značilnosti dela, ki pravi, da bodo 

zaposleni dosegli visoko motivacijo, če poznajo rezultate svojega dela, če verjamejo, da so 

osebno odgovorni za rezultate svojega dela in da imajo občutek, da je njihovo delo 

pomembno (Černetič 1997, 82). 
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Slika 8: Hackman-Oldhmarjev model psiholoških okoliščin 

Vir: Lipičnik 1994, 502. 

 

Če doživi posameznik, ki je zaposlen v podjetju, pomembnost dela, zazna, da se to izplača. 

Doživljanje odgovornosti povzroči občutek osebne odgovornosti pri delu, poznavanje 

rezultatov pa pomaga zaposlenemu spoznati raven svoje uspešnosti. Vsi ti elementi skupaj 

vplivajo na veliko motiviranost ljudi pri delu (Lipičnik 1998, 167–170). 

 

Skinnerjeva teorija okrepitve: 

 

Skinnerjeva teorija temelji na predpostavki, da vedenje usmerjajo posledice, ki so bodisi 

kazen bodisi nagrada za določeno vedenje (slika 9). Ta teorija se ukvarja z nagradami, ki naj 

bi želeno vedenje spodbujale, in kaznimi, ki bi ga preprečevale. Ljudje naj bi se na podlagi 

posledic nekega vedenja učili in ponavljali isto vedenje, če jim je v preteklosti prineslo 

ugodne posledice, ter se izogibali vedenju, ki jim je prineslo neprijetne posledice. Ko se 

naučijo takega vedenja, jih je treba motivirati z nagradami, da želeno vedenje ponovijo 

(Lipičnik 1998, 175). 

 

Slika 9: Osnovni vedenjski krog 
                                                 Vir: Lipičnik 1998, 176. 
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Vroomova motivacijska teorije:  

 

Po tej teoriji je intenzivnost posameznikove težnje za določeno vedenje odvisna od dveh 

dejavnikov. Prvi je povezan s pričakovanjem, da bo sledila njegovemu vedenju določena 

posledica, drugi se nanaša na privlačnost posledice za posameznika. Prizadevanje in dosežki 

zaposlenega pri delu se razumejo kot posledica vedenja, ki je po njegovem pričakovanju zanj 

najkoristneje. Vroom je poizkušal razložiti zadovoljstvo zaposlenega z delom, motivacijo in 

učinek nanj z modelom, kjer je uporabil tri izhodiščne pojme (Lipičnik 1998 , 405): 

- Privlačnost: pomen, ki ga posameznik pripisuje posledici ali nagradi za opravljeno delo. 

Posamezniki lahko spreminjajo svoje potrebe in želje. Vsak posameznik ima različne 

motivatorje, ki se nahajajo v drugačnem vrstnem redu zadovoljevanja. Vrsta rezultata, ki 

ga posameznik želi doseči s svojim obnašanjem, se lahko spreminja od posameznika do 

posameznika. 

- Povezava vedenje-posledica: stopnja, do katere je posameznik prepričan, da bo določeno 

vedenje privedlo do želenega cilja. To razumemo kot ''zaznavanje povezanosti med 

doseženim enim ciljem in drugim ciljem'' ter zaznavanjem posameznika, s kakšnim 

obnašanjem bo dosegel želene rezultate na delovnem mestu. Zaposleni se bodo obnašali v 

skladu z organizacijsko politiko podjetja samo, če bo takšno obnašanje vodilo k pozitivnim 

rezultatom, kot so višja plača, pohvale, nagrade. 

- Povezava napor-vedenje: pomeni verjetnost, s katero posameznik predvideva, da bo 

določen napor privedel do vedenja. Zaposleni bodo delovali v želeni smeri z največjo 

močjo samo, če bodo čutili, da so tega res zmožni, kajti takrat bodo v delo vložili 

maksimalen trud, saj so njihova pričakovanja visoka. 

 

Uhan (2000, 26) meni, da je Vroomova motivacijska teorija lahko uporabna le v razmerah 

dobre organiziranosti delovnega procesa. Poleg navedenih motivacijskih teorij moramo 

omeniti tudi Adelferjevo teorijo ali ERG teorijo, kjer Adfler predlaga tristopenjsko lestvico 

potreb; McGregorjevo teorijo X in teorijo Y, kjer se usmerja v dve skrajni možnosti 

človekovega obnašanja: Likertova teorija navaja, da je produktivnost skupine precej odvisna 

od načina vodenja in od stališč tako članov skupine kot njenih vodij; izhodišče Teorije 

ekonomske motivacije pa predstavlja trditev, da je človek ekonomsko bitje in da dela zato, da 

bi zaslužil. Najpomembnejši kapital vsake organizacije je intelektualni kapital. Managerji 

morajo paziti in biti pozorni, da nadarjeni zaposleni ne opravljajo del, ki jih ne zanimajo, saj 

obstaja možnost, da bo takšen zaposlen našel delo pri konkurenci in tja odnesel vse svoje 

znanje. 

4.2.2 Kako motivirati sodelavce 

Mihalič (2008,26) navaja naslednje načine za motiviranje sodelavcev: 

- Vse uspehe zaposlenih nagrajujemo nedenarno in denarno, 
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- zaposlenim izražajmo priznanje za prizadevnost pri delu, 

- pohvalimo vsak dosežek vsakega zaposlenega, 

- izpostavimo večje uspehe zaposlenih, 

- z zaposlenimi izvajajmo redne motivacijske sestanke, 

- zaposlenim čestitajmo za dosežke, 

- nagrajujmo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 

- zaposlenim izražajmo podporo pri delu, projektih, učenju, 

- na zaposlene prenašajmo naša znanja in izkušnje, 

- zaposlenim ponudimo pomoč in podporo pri delu, 

- izdelajmo motivacijske kartice s spodbudo in priznanjem, 

- zaposlenim omogočajmo pridobivanje kvalitetnih znanj in izkušenj, 

- izpostavimo najboljše zaposlene v posameznem mesecu in letu, 

- zaposlene občasno nepričakovano nagradimo, 

- spodbujajmo in navdušujmo zaposlene, 

- izvajajmo manjše slovesnosti ob večjih dosežkih, 

- zaposlene redno povprašajmo po stanju in problemih pri delu, 

- najboljše posameznike javno izpostavljajmo kot dober zgled, 

- izvajajmo občasne skupinske motivacijske govore zaposlenim, 

- ob posebnih priložnostih priredimo zabavna srečanja ali pogostitev, 

- zaposlenim predstavljajmo pomen njihovega dela, učinke in lastnosti, 

- zaposlene presenetimo z drobnim darilcem ob rojstnih dnevih, 

- z zaposlenimi se kdaj odpravimo na timske igre ali zgolj druženje. 

 

Pri motiviranju se soočamo tudi s posebnim izzivom, in sicer kako motivirati zaposlene, da se 

bodo tudi samomotivirali. V največji meri lahko na to vplivamo s tem, da mi motiviramo 

zaposlenega. Dodatno pa je priporočljivo, da spodbujamo ambicioznost, verjamemo vanj in 

mu izkazujemo zaupanje v njegove sposobnosti ter njegovo doseganje uspešnosti (Mihalič 

2008, 27). 
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5 VPLIV ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH NA MOTIVACIJO 

V času hitrega napredka, tako v širšem gospodarskem kot tudi družbenem prostoru, samo 

vlaganje v tehnologijo za uspešnost organizacije ni zadostno. Za rast, napredek in 

konkurenčnost so neprecenljivi ustrezno usposobljeni zaposleni, ki s svojo energijo, znanjem 

in idejami predstavljajo največji kapital vsake organizacije. K uspešnosti in učinkovitosti pa v 

veliki meri prispeva ustrezna motivacija. Ključ do uspeha so zadovoljni in motivirani 

zaposleni, ki ustvarjajo novo vrednost. Sodobni management namenja človeškim virom vedno 

več pozornosti, saj večje zadovoljstvo zaposlenih vpliva na boljšo motiviranost, istočasno pa 

tudi na medsebojne odnose in dobro klimo v delovnem okolju.  

S primernim oblikovanjem dela lahko povečamo motivacijo, saj je zadovoljen delavec mnogo 

dovzetnejši za motivatorje, s katerimi ga spodbujamo k delu, kot nezadovoljen. Večina 

raziskav s tega področja se osredotoča na problem, kako povečati motiviranost zaposlenih v 

sodobnem okolju, ki postaja vse bolj kompleksno in spreminjajoče. Številne raziskave  

najuglednejših svetovnih raziskovalnih organizacij, kot je npr. Gallup iz leta 2007, kažejo, da 

obstaja tesna povezanost med pozitivnimi finančnimi rezultati in motiviranostjo zaposlenih 

(Fleming in Asplund 2007). 

Z željo pomagati podjetjem, da gredo v pravo smer in ustvarjajo konkurenčno prednost s 

svojimi zaposlenimi, je Hewitt Associates leta 1994 začelo izvajati raziskavo o merjenju 

zavzetosti zaposlenih. V raziskavi je sodelovalo že več kot 2.000 podjetij. Sposobni, 

motivirani zaposleni, polni znanja so potrebni za rast, stalne izboljšave in finančni uspeh 

podjetja. Raziskave Hewitt Associates so pokazale močno pozitivno povezavo med 

povečanjem učinkovitosti ljudi in izboljšanjem poslovnih rezultatov (Maruša 2007). 

Leta 2007 je raziskava Melcruma (Smythe 2007, 195), v katero je bilo vključenih 1.000 

podjetij, prav tako kot ključni dejavnik motiviranja in zavzetosti izpostavila učinkovitost 

vodstva, možnost kariernega razvoja, izobraževanje in osebni razvoj ter nagrade. Leta 2009 je 

Švigelj Rogeljeva (Švigelj Rogelj 2009) izvedla raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih v 

zdravstveni negi na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Podatke so zbrali s pomočjo 

vprašalnika. Rezultati so pokazali, da sta največja motivacijska dejavnika za zaposlene 

pridobivanje izkušenj in pomoč bolnemu. Večina anketirancev čuti pripadnost svoji 

organizaciji in je ponosna, da je zaposlena prav v tej organizaciji. Vodjem zaupajo, čeprav jih 

smatrajo kot zahtevne, vendar pravične.  Pomemben dejavnik zadovoljstva zaposlenih pa je 

tudi zadovoljstvo z delom in zadovoljstvo s sodelavci, kar spada med nefinančne dejavnike. V 

Zavodu Hrastovec (Tratnjek 2007) je bila leta 2007 tudi  izvedena raziskava na področju 

zadovoljstva zaposlenih pri delu. Vidiki, ki so jih obravnavali, so sledeči: lastno zadovoljstvo, 

splošno zadovoljstvo, ocena zavoda, medsebojni odnosi in pripadnost zavodu. Nekoliko nižje 

od vseh povprečij so bili vrednoteni le medsebojni odnosi, vendar ne tako nizko, da bi lahko 

govorili o nezadovoljstvu na delovnem mestu. Leta 2012 je bila opravljena raziskava v 

farmacevtski in zdravstveni industriji v Evropi, ki je zajemala podatke vse od leta 2002 do 
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2011. Anketa se osredotoča na mnenje zaposlenih o ključnih vprašanjih motivacije. Že peto 

leto zapored je bila kot glavni motivacijski dejavnik izbrana plača. Na drugo mesto so 

postavili varnost zaposlitve (Pharmaceutacal Field 2012).  

Sistemi nagrajevanja so nesporno najpomembnejši vir nezadovoljstva zaposlenih. V vsaki 

organizaciji,  kjer trdijo, da probleme s pridobivanjem vrhunskih kadrov, ohranjanjem 

ključnih kadrov ali pa probleme nemotiviranosti in nezavzetosti zaposlenih lahko rešujejo 

predvsem s sistemom nagrajevanja, se močno motijo in očitno ne vlagajo dovolj časa in truda 

v stimulativno delovno okolje, v organizacijsko klimo in pohvale zaposlenim (Gruban 2007). 

V resnici je motivacija dokaj preprost pojem, ki zadeva zgolj vprašanje, kako ravnati s 

sodelavci, da bodo zadovoljni s svojim delom (Bagon et al. 2006, 261). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

V nadaljevanju smo v empiričnem delu naloge spoznali metodološka izhodišča, ki so nas 

usmerjala in vodila pri načrtovanju in izvedbi raziskave, ter metode, ki smo jih uporabili pri 

analizi podatkov, pridobljenih z anonimnim anketnim vprašalnikom od Siok-a. V jedru 

empiričnega dela smo najprej podrobneje predstavili potek raziskave in analize rezultatov, 

pridobljenih z anonimnim anketnim vprašalnikom, ter interpretirali ugotovitve raziskave, 

kateri od dejavnikov (finančni ali nefinančni) najbolj vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v ZD 

KP in posledično na večjo motivacijo za delo. V zaključku empiričnega dela naloge smo na 

podlagi ugotovitev podali ovrednotenje raziskovalnih hipotez ter ocenili prispevek raziskave k 

stroki. 

6.1 Metodološka izhodišča 

Pri izpeljavi empirične raziskave smo se zaradi razpoložljivih virov odločili za uporabo 

sekundarnih podatkov ter metode zbiranja podatkov, in sicer metodo anonimnega anketnega 

vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih od Siok-a: Vprašalnik za ugotavljanje zadovoljstva 

zaposlenih. Za to metodo anonimnega anketnega vprašalnika je značilno, da ima poleg 

prednosti, kot so npr. anonimnost, premišljeni odgovori zaradi več razpoložljivega časa za 

odgovarjanje, lažje vrednotenje odgovorov, tudi nekatere slabosti, kot so npr. nerazumevanje 

vprašanj in redko vrnjeni vsi anketni vprašalniki.   

Anketni vprašalnik je mersko orodje, ki ga za zbiranje podatkov uporabljamo v 

kvantitativnem raziskovanju. Raziskovanje je kompleksen proces, kot navaja Nastav (2011, 

12). Odgovarja na vprašanja, ki se porajajo iz radovednosti, poslovne ali druge potrebe in s 

tem omogoča oblikovanje novega znanja, snovanja ukrepov in primernih orodij za spopadanje 

z različnimi strokovnimi, znanstvenimi ali tudi povsem življenjskimi problemi. Za namene 

empirične analize smo uporabili sekundarne podatke. Nastav (2011, 16) navaja, da so 

sekundarni podatki tisti, ki so že primarno zbrani za drugotne namene, kot je naša raziskava. 

To so podatki, ki so zbrani npr. za potrebe državne statistike, posameznih državnih organov, 

mednarodnih organizacij in podobno. Tovrstni podatki so zaželeni in tudi pogosto 

uporabljeni, ker je precej lažje te podatke vzeti in ne izvajati lastne raziskave; so namreč 

široko (javno) dostopni in (vedno bolj) pokrivajo razna področja ter s tem omogočajo širšo 

uporabo v raziskovalne namene. Z metodo anonimnega anketnega vprašalnika smo želeli 

zaposlenim v ZD KP omogočiti predstavitev lastnih mnenj, kateri od dejavnikov (finančni ali 

nefinančni dejavniki) najbolj vpliva na zadovoljstvo in posledično na večjo motivacijo 

zaposlenih. Pri tem smo ves čas raziskave upoštevali objektivnost in nevtralnost. Poleg tega 

smo upoštevali splošna načela kvantitativne metodologije. Z izbiro anonimnega anketnega 

vprašalnika zaprtega tipa kot glavne metode pridobivanja podatkov smo dopustili možnost 

vsestranskih pogledov in izražanja mnenj na obravnavano vsebino.    
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Glede na cilje raziskave smo kot najpomembnejšemu sledili prepoznavanju štirih glavnih 

dimenzij in povezav, saj smo želeli na takšen način pridobiti kar najbolj verodostojen rezultat 

raziskave, ki bi nam podal odgovore na tri zastavljene hipoteze. Jesenko (2001, 226) navaja, 

da je statistična hipoteza trditev ali predpostavka o porazdelitvi ene ali več slučajnih 

spremenljivk. Če statistična hipoteza v celoti določa porazdelitev, potem pravimo, da je 

hipoteza enostavna, sicer pravimo, da je hipoteza sestavljena. 

Vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih meri zadovoljstvo posameznika z različnimi vidiki 

njegovega dela: s samim delom, z vodstvom organizacije, s sodelavci, z neposredno 

nadrejenimi, z možnostmi napredovanja, s plačo, s statusom v organizaciji, z delovnimi 

pogoji, z možnostmi za izobraževanje in s stalnostjo zaposlitve (Bitenc in Cimerman 2008, 

52). Beseda Siok pomeni Slovenska organizacijska klima. V začetku leta 2001 je skupina 

svetovalnih podjetij pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije pripravila projekt 

raziskovanja in spremljanja zadovoljstva zaposlenih, poimenovan Siok. Za potrebe naše 

raziskave smo uporabili že omenjen izdelan vprašalnik.  

V anketnem vprašalniku so navedene trditve, kjer so anketiranci izbirali med ocenami od 1 do 

5, pri čemer so podane ocene za posamezne trditve imele sledeč pomen: 1 – sploh se ne 

strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. Za namene naše raziskave nismo uporabili vseh 

omenjenih kategorij, osredotočili smo se le na kategorije, ki zajemajo finančne in nefinančne 

dejavnike, zadovoljstvo ter motivacijo zaposlenih. Omenjeni dejavniki predstavljajo naše štiri 

spremenljivke. Vzorec zajema 324 anketirancev (vsi zaposleni v ZD KP – koncesionarjev), v 

obdobju od leta 2008 do 2011.  Podatke vseh štirih let smo združili, saj vmes ni bilo nobene 

velike strukturne spremembe, ki bi lahko vplivala na naše odgovore. Trditve v anketnem 

vprašalniku niso razporejene po kategorijah, saj tako anketiranci ne vedo, katero kategorijo 

ocenjujejo, rezultati pa odražajo realno stanje. Na koncu vprašalnika so zastavljena vprašanja, 

ki se nanašajo na nekatere demografske značilnosti anketirancev: spol, nivo v organizaciji, 

staž v organizaciji, starost in stopnjo izobrazbe. 

Uporabo metode anketnega vprašalnika zaprtega tipa ocenjujemo kot najprimernejšo, ker je 

dovolj široka, da pokrije večino vprašanj v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih in 

motivacijo. Poleg tega pa je vprašalnik prirejen izrecno za zdravstveno panogo. Je tudi zelo 

zanesljiv, saj imajo Cronbachovi koeficienti pri posamezni lestvici visoke vrednosti, kot je 

prikazano v preglednici 1. 

Preglednica 1: Zanesljivost merskih lestvic 

Spremenljivke Število indikatorjev Cronbachov alfa koeficient 

Finančni dejavniki 5 0,76 

Nefinančni dejavniki 20 0,95 

Zadovoljstvo 11 0,90 

Motivacija 10 0,87 
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Za analizo zanesljivosti anketnega vprašalnika smo uporabili Cronbachov alfa koeficient. 

Vrednosti, ki jih Cronbach alfa lahko zavzame, so lahko med 0 in 1. Če je alfa večji od 0.8, 

pomeni, da gre za visoko zanesljivost vprašalnika, kar se je izkazalo v našem primeru, in če je 

alfa med 0.6 in 0.8, gre za srednjo zanesljivost vprašalnika. Vprašalnik je zelo zanesljiv, saj 

imajo Cronbachovi koeficienti pri posamezni lestvici visoke vrednosti. 

6.2 Metode analize podatkov 

Pri izbiri področja raziskovanja smo se odločili za izvedbo kvantitativne analize s 

sekundarnimi podatki. Podatke, pridobljene z anonimnim anketnim vprašalnikom zaprtega 

tipa, smo obdelali na podlagi metode glavnih komponent in z regresijsko analizo. Za opis 

spremenljivk smo uporabili deskriptivno (opisno) statistiko (frekvence, odstotki, povprečja, 

standardni odklon, mere asimetrije …).  

Deskriptivna statistika je metoda analize brez težnje po posploševanju čez obseg zbranih 

podatkov, sem uvrščamo: 

- frekvenčne distribucije (grafični, tabelarni prikazi), 

- srednje vrednosti (npr. aritmetična sredina, mediana, modus), 

- mere variacije (npr. standardni odklon, koeficient variacije), 

- mere korelacije (npr. Pearsonov, Spearmanov koeficient korelacije).  

Ureditev podatkov je potekala v obliki tabel, analiza podatkov pa tudi v obliki vizualnih 

predstavitev. Metodo glavnih komponent je osnoval Karl Pearson leta 1901, največ zaslug za 

nadaljnji razvoj pa ima Hotelling iz leta 1933. Jesenko in Jesenko (2007, 32) navajata, da pri 

analizi glavnih komponent iščemo največjo varianco linearne funkcije slučajnih spremenljivk. 

Analizo glavnih komponent najpogosteje uporabljamo, da bi zmanjšali število merjenih 

spremenljivk, kar pa je potem ugodno v mnogih nadaljnjih analizah, kot na primer regresijski 

analizi ali analizi variance in drugod. Metoda glavnih komponent zmanjša razsežnost 

podatkov, pri tem pa  poskuša izgubiti čim manj informacij. Večja kot je faktorska utež (po 

absolutni vrednosti), večji je vpliv spremenljivke na komponento. Pred analizo tem so bili vsi 

indikatorji standardizirani.  

Pri odločanju o številu komponent, ki jih je pri interpretaciji vredno upoštevati, smo 

upoštevali naslednje kriterije: 

- Lastna vrednost komponente mora biti večja od 1 (če ni, komponenta opisuje manj 

variance merjenih spremenljivk kot ena izmed merjenih spremenljivk), 

- točka preloma na grafu, 

- odstotek variance merjenih spremenljivk, ki ga skupaj opisujejo izbrane komponente, naj 

bi bil večji od 50 % (kriterij je subjektiven). 
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Za preverjanje hipotez smo z regresijsko analizo analizirali odnose med odvisno 

spremenljivko ter eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. Regresijski model lahko 

zapišemo v matrični obliki: 

Y = Xβ + ε , 

kjer je Y vektor odvisne spremenljivke, X matrika neodvisnih spremenljivk, β vektor 

koeficientov in ε vektor slučajnih napak. 

Regresijska analiza nam pove, kako neodvisne spremenljivke vplivajo na odvisno oziroma 

bolje: kako pojasnjevalne spremenljivke pojasnijo pojasnjevano spremenljivko. Shematski 

prikaz (splošne) regresijske analize je prikazan na sliki 10. Pri regresiji imamo dve vrsti 

spremenljivk: odvisna Y in neodvisna X (Nastav 2011, 118): 

                               X1 

               Y              X3 

                              X2 

Slika 10: Shematski prikaz regresije 

 

V analizi smo uporabili enostavno linearno regresijo, osnovni okvir je določanje vpliva ene 

pojasnjevalne spremenljivke na eno odvisno spremenljivko. S tem želimo določiti smer in 

velikost vpliva X na Y, kot je prikazano na sliki 11 (Nastav 2011, 119):  

Y              X1 

Slika 11: Enostavna linearna regresija 

 

Vse spremenljivke, ki nastopajo v regresijskem modelu, so sestavljene iz večjega števila 

indikatorjev in so bile izračunane kot seštevek vrednosti posameznih indikatorjev, deljenih s 

številom indikatorjev oziroma po formuli (Nastav 2011, 119): 

 

Spremenljivka  
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6.3 Raziskovalne hipoteze 

V raziskavi smo preverili odgovore na naslednje temeljne raziskovalne hipoteze: 

Raziskovalna hipoteza 1: Nefinančni dejavniki pozitivno vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih.  

Raziskovalna hipoteza 2: Finančni dejavniki pozitivno vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih.  

Raziskovalna hipoteza 3: Zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva na motivacijo.  

V nadaljevanju smo ločeno za vsako raziskovalno hipotezo predstavili potek raziskave (slika 

12) – od načrtovanja do interpretacije rezultatov. 

 

Slika 12: Model zadovoljstva in motiviranja zaposlenih 

6.4 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave o modelu zadovoljstva in 

motiviranja zaposlenih v zdravstveni organizaciji  

V nadaljevanju najprej predstavljamo potek raziskave nefinančnih, finančnih dejavnikov, 

dejavnikov zadovoljstva in motivacije ter analizo rezultatov, pridobljenih z anonimnim 

anketnim vprašalnikom zaprtega tipa. 

6.4.1 Opis raziskave 

Raziskavo smo začeli načrtovati v decembru 2011, ko smo izbrali in analizirali področje 

raziskovanja, opredelili probleme, vprašanja in ostalo tematiko, ki jo je bilo treba preučiti za 

dosego opredeljenih ciljev. Vzporedno pa je potekalo tudi zbiranje in preučevanje različne 

literature in virov. Kot raziskovalno orodje za zbiranje podatkov smo uporabili anonimni 

anketni vprašalnik od Siok-a: Vprašalnik za ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih, kakršen je 

predstavljen v prilogi 1.  
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Raziskava o merjenju zadovoljstva zaposlenih je bila izvedena v obdobju med leti 2008 in 

2011. Zunanji izvajalec vsako leto pošlje v ZD KP anonimne anketne vprašalnike, ki jih vodje 

enot razdelijo med svoje zaposlene. Zaradi natančno opredeljenih ciljev raziskave, usmerjenih 

zgolj v ustreznost pri ocenjevanju zadovoljstva, smo kot ciljno populacijo določili vse 

zaposlene v ZD KP, zdravstveno in nezdravstveno osebje – razen koncesionarjev. 

V nadaljevanju predstavljamo analizo splošnega dela anketnega vprašalnika, ki nam podaja 

podatke glede na spol, nivo v organizaciji, staž v organizaciji, starost in stopnjo izobrazbe. V 

raziskavi je v obdobju med leti 2008 in 2011 sodelovalo 324 anketirancev (leta 2008: 86 

anketirancev, leta 2009: 83 anketirancev, leta 2010: 71 anketirancev in leta 2011: 84 

anketirancev) od tega 33 moških (10,2 %) in 251 žensk (77,2 %), 41 anketirancev (12,6 %) 

svojega spola ni izdalo. Slika 13 prikazuje spolno strukturo vseh sodelujočih po odstotkih. 

 

Slika 13: Spolna struktura populacije za izvedbo anketiranja 

Pri sociodemografskih značilnostih na sliki 14, pod kategorijo Nivo v organizaciji, smo 

ugotovili, da je največ anketirancev v ZD KP izvajalcev (44,0 %), temu s 15,4 % sledijo 

samostojni strokovnjaki. Precejšen delež (27,1 %) sodelujočih v raziskavi na vprašanje, kateri 

nivo v organizaciji zasedajo, ni želelo odgovoriti. 

 

Slika 14: Nivo v organizaciji 
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Tudi na naslednji dve demografski vprašanji ni odgovorilo 14,8 % anketirancev. Kar največ 

oziroma 38 % jih ima staž v organizaciji daljši od 20 let, 20 % pa od 10 do 20 let, kot je 

predstavljeno na sliki 15. 

 

Slika 15: Staž v organizaciji 

Po starostni strukturi so bili anketiranci razdeljeni v 4 skupine. V največji meri je zastopana 

skupina od 40 do 50 let starosti (35,4 %). Temu sledita skupini od 30 do 40 let (22,5 %) in 

nad 50 let (21,2 %), kot je razvidno s slike 16.  

 

Slika 16: Starost v organizaciji 

Največ anketirancev oziroma zaposlenih v ZD KP ima zaključeno srednjo šolo (41,8 %) ter 

visoko šolo in več (31,4 %), saj je večina zaposlenih v ZD KP iz medicinske stroke 

(medicinske sestre in vodilne medicinske sestre). To prikazuje slika 17. 
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Slika 17: Izobrazbena struktura 

6.4.2 Metoda glavnih komponent 

V nadaljevanju predstavljamo analizo teoretskega modela, ki ga sestavljajo štiri 

spremenljivke: nefinančni dejavniki, finančni dejavniki, zadovoljstvo in motivacija. Analiza 

je pokazala, da so zaposleni v ZD KP za najbolj pozitivne dejavnike označili inovativnost in 

iniciativnost ter motivacijo in zavzetost (oboje spada med motivacijske dejavnike). 

Nagrajevanje ima skozi vsa leta najnižjo skupno povprečno oceno.  

Zaradi boljše preglednosti in razumljivosti smo za namena analize raziskave vsak dejavnik 

označili s črko in številko, pri čemer N pomeni nefinančni dejavniki, F finančni dejavniki, Z 

zadovoljstvo in M motivacija. Številka poleg črke pomeni zaporedno številko vprašanja iz 

anketnega vprašalnika. 

Nefinančni dejavniki 

 

Indikatorji za spremenljivko 1 (nefinančni dejavniki) (SIOK 2011): 

- V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo, 

- v naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev, 

- odnosi med zaposlenimi so dobri, 

- konflikte rešujemo v skupno korist, 

- ljudje si medsebojno zaupajo, 

- zaposleni se učimo drug od drugega, 

- pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo, 

- sistem usposabljanja je dober, 

- organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela, 

- pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih, 

- v naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in 

enakopravno, 
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- vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način, 

- delovni sestanki so redni, 

- naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela, 

- o tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj informacij, 

- zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem, 

- kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim, 

- naši vodilni vzgajajo svoje naslednike, 

- zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje, 

- imamo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje. 

Za spremenljivko nefinančni dejavniki imamo 20 indikatorjev. Indikatorji so merjeni na 

Likartovi lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni "sploh se ne strinjam" in 5 "popolnoma se 

strinjam".  

Indikatorji nefinančnega dejavnika se porazdeljujejo približno normalno s povprečji med 2,5 

in 4 (preglednica 2). Izstopajo le nekateri koeficienti sploščenosti, ki so nekoliko višji od 1 (N 

40, N 20, N 61, N 6, N 27 in N 47), kar nakazuje na bolj sploščeno obliko porazdelitve. 

Najvišje povprečje ima trditev N 24 – zaposleni se učimo drug od drugega (3,97), najnižje pa 

N 32 – imamo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje (2,51). Indikatorji 

med seboj korelirajo, zato je uporaba metode glavnih komponent smiselna.  Korelacije med 

spremenljivkami so dokaj visoke, saj večina povezav pade v rang srednje močnih. Vse 

povezave so tudi statistično značilne. Korelacijska tabela je v prilogi 2. 

Preglednica 2: Nefinančni dejavniki – indikatorji opisne statistike 

Nefinančni dejavniki n Povprečje SO Asimetričnost Sploščenost 

N 64: V naši organizaciji med 
seboj mnogo bolj sodelujemo 

kot pa tekmujemo. 

313 3,54 1,24 -0,62 -0,54 

N 16: V naši organizaciji 
cenimo delo svojih sodelavcev. 

322 3,73 1,25 -0,77 -0,41 

N 58: Odnosi med zaposlenimi 

so dobri. 

313 3,45 1,20 -0,54 -0,62 

N 18: Konflikte rešujemo v 
skupno korist. 

318 3,21 1,27 -0,27 -0,96 

N 37: Ljudje si medsebojno 

zaupajo. 

319 3,02 1,26 -0,14 -0,96 

N 24: Zaposleni se učimo drug 
od drugega. 

321 3,97 1,08 -0,94 0,17 

N 62: Pri nas so zaposleni le 

ljudje, ki so usposobljeni za 

svoje delo. 

309 3,59 1,24 -0,59 -0,65 

N 69: Sistem usposabljanja je 

dober. 

311 3,15 1,28 -0,20 -1,00 
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Nefinančni dejavniki n Povprečje SO Asimetričnost Sploščenost 

N 40: Organizacija zaposlenim 

nudi potrebno usposabljanje za 

dobro opravljanje dela. 

315 3,20 1,29 -0,26 -1,05 

N 20: Pri usposabljanju se 

upoštevajo tudi želje zaposlenih. 

319 3,16 1,30 -0,28 -1,02 

N 56: V naši organizaciji se 
vodje in sodelavci pogovarjamo 

sproščeno, prijateljsko in 
enakopravno. 

312 3,38 1,30 -0,47 -0,84 

N 12: Vodstvo posreduje 

informacije zaposlenim na 

razumljiv način. 

321 3,14 1,23 -0,22 -0,92 

N 61: Delovni sestanki so redni. 314 3,24 1,47 -0,28 -1,35 

N 53: Naši nadrejeni nam dajejo 
dovolj informacij za dobro 

opravljanje našega dela. 

312 3,21 1,30 -0,38 -0,94 

N 34: O tem, kaj se dogaja v 

drugih enotah, dobimo dovolj 

informacij. 

319 2,64 1,27 0,22 -1,00 

N 52: Zaposleni v naši 
organizaciji smo zadovoljni z 

dosedanjim osebnim razvojem. 

311 3,36 1,16 -0,46 -0,56 

N 6: Kriteriji za napredovanje so 

jasni vsem zaposlenim. 

319 3,08 1,36 -0,15 -1,18 

N 27: Naši vodilni vzgajajo 
svoje naslednike. 

315 2,96 1,33 0,05 -1,05 

N 47: Zaposleni na vseh nivojih 

imamo realne možnosti za 
napredovanje. 

317 2,82 1,26 0,02 -1,03 

N 32:Imamo sistem, ki 

omogoča, da najboljši zasedejo 
najboljše položaje. 

318 2,51 1,26 0,35 -0,93 

n    Število enot v populaciji 

SO  Standardni odklon 

Kot je bilo opisano v poglavju 6.2 Metode analize podatkov, se glavna ideja metode glavnih 

komponent kaže v tem, da iz množice spremenljivk naredimo eno ali več novih spremenljivk, 

ki zajamejo kar največ variabilnosti osnovnih spremenljivk. Želimo, da je novih spremenljivk 

čim manj – najboljše je, če dobimo le eno samo komponento (spremenljivko), ki zajame 

večino variabilnosti podatkov. Tako spremenljivko potem lahko obravnavamo kot indeks 

lastnosti, ki jo merimo z večjim številom indikatorjev. Komponente v osnovni tabeli, ki jo 

dobimo v SPSS-u (priloga 2), so urejene od najpomembnejše do najmanj pomembne, kjer 

pomembnost pomeni, da prva glavna komponenta pojasnjuje kar največ variabilnosti 

osnovnih podatkov. 

Slika 18 nakazuje na glavno komponento nefinančnega dejavnika, saj je naklon in padec med 

prvo in drugo komponento na črtnem grafu zelo velik (točka preloma je pri drugi 
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komponenti). Lastne vrednosti in deleži pojasnjenih varianc so pri ostalih komponentah zelo 

nizki. Očitno je, da varianco za nefinančne dejavnike zelo dobro pojasni zgolj ena 

komponenta (51,6 %), kar pomeni, da indikatorji res merijo le eno razsežnost nefinančnih 

dejavnikov. V preglednici 3 so prikazane uteži, lastne vrednosti komponent in deleži celotne 

variance merjenih spremenljivk, ki jih opisuje prva komponenta.  

Število komponent je bilo izbranih glede na:  

- graf (ang. scree plot), ki kaže, da izstopa le ena komponenta (točka preloma je za prvo 

komponento),  

- višina deleža variance, ki ga pojasni prva komponenta, je večja od 50 % (51,6 %),  

- vse uteži pri prvi komponenti (korelacije med spremenljivkami in komponento) so 

pozitivne in visoke (večje od 0,4), druga komponenta ima visoko utež le pri enem 

indikatorju,  

- le prva komponenta ima lastno vrednost višjo od 1 (10,31). 

 

 

Slika 18: Nefinančni dejavniki (»scree« diagram) 

Uteži so koeficienti korelacije med merjenimi indikatorji in izbranimi komponentami. Večja 

kot je utež, večji vpliv ima indikator na komponento. S prvo komponento močno korelira 

večina indikatorjev, najbolj pa trditev N 53 – naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za 

dobro opravljanje našega dela (utež je 0,81). Najnižjo utež na tej komponenti ima indikator N 

24 – zaposleni se učimo drug od drugega (utež je 0,62). Vse uteži so pozitivne in visoke, kar 
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pomeni, da večje, kot so vrednosti vseh merjenih spremenljivk, večja je vrednost komponente, 

ki meri nefinančne dejavnike. 

Preglednica 3: Nefinančni dejavniki – faktorske uteži in pojasnjena varianca 

Vprašanje Indikatorji 1. komponenta 

  Uteži 

N 64 V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo 
kot pa tekmujemo. 

,722 

N 16 V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev. ,683 

N 58 Odnosi med zaposlenimi so dobri. ,749 

N 18 Konflikte rešujemo v skupno korist. ,772 

N 37 Ljudje si medsebojno zaupajo. ,710 

N 24 Zaposleni se učimo drug od drugega. ,619 

N 62 Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za 

svoje delo. 
,651 

N 69 Sistem usposabljanja je dober. ,766 

N 40 Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje 

za dobro opravljanje dela. 
,713 

N 20 Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. ,703 

N 56 V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo 
sproščeno, prijateljsko in enakopravno. 

,729 

N 12 Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na 

razumljiv način. 
,734 

N 61 Delovni sestanki so redni. ,637 

N 53 Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro 
opravljanje našega dela. 

,810 

N 34 O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj 

informacij. 
,705 

N 52 Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z 

dosedanjim osebnim razvojem. 
,780 

N 6 Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. ,659 

N 27 Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike. ,720 

N 47 Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za 
napredovanje. 

,767 

N 32 Imamo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo 
najboljše položaje. 

       

,701 

 Lastna vrednost 10,31 

 % pojasnjene variance 51,6 
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Statistike spremenljivke, izračunane iz zgornjih indikatorjev, so predstavljene v prilogi 2. 

Standardni odklon je statistični kazalec, uporabljen za merjenje statistične razpršenosti enot. Z 

njim lahko izmerimo, kako razpršene so vrednosti v populaciji (N). Asimetričnost oz. 

koeficient asimetrije meri smer asimetričnosti množice slučajnih spremenljivk glede na 

aritmetično sredino. Koeficient simetrije lahko zavzame naslednje vrednosti: negativen 

(asimetrija v levo), pozitiven (asimetrija v desno) in koeficient simetrije je enak nič 

(spremenljivka je simetrična, porazdeljuje se normalno). S koeficientom sploščenosti pa 

merimo stopnjo sploščenosti spremenljivke. Če je koeficient sploščenosti večji od nič, je 

porazdelitev koničasta, če je manjši od nič, je porazdelitev sploščena, če je enak nič, se 

spremenljivke porazdeljujejo normalno. Povprečje nefinančnega dejavnika znaša 3,22, 

standardni odklon pa 0,90. Porazdeljuje se približno normalno, kar je razvidno tudi iz 

grafičnega prikaza v prilogi 2, kjer so bile vrednosti posameznikov združene v razrede s širino 

0,5. Koeficient asimetričnosti -0,10 nam pove, da je porazdelitev nekoliko asimetrična v levo, 

saj ima negativen predznak. Sploščenost je v našem primeru -,050, kar pomeni, da je 

sploščenost manj ostra. 

Finančni dejavniki 

 

Indikatorji za spremenljivko 2 (finančni dejavniki) (SIOK 2011):  

- Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih, 

- zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni plač na tržišču, 

- za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen, 

- razmerja med plačami zaposlenih v podjetju so ustrezna, 

- tisti, ki so bolj obremenjeni, so tudi ustrezno stimulirani. 

Za spremenljivko finančni dejavniki imamo 5 indikatorjev. Indikatorji so merjeni na Likartovi 

lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni "sploh se ne strinjam" in 5 "popolnoma se strinjam". 

Vsi indikatorji, ki spadajo med finančne dejavnike, se porazdeljujejo približno normalno – to 

nam povedo koeficienti asimetričnosti in sploščenosti, ki se nahajajo na intervalu od 0 do ±1, 

kot je razvidno iz preglednice 4. To vrednost nekoliko presegata le dva indikatorja (F 60 –

zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni plač na tržišču -1,08 in F 67 – 

razmerja med plačami zaposlenih v podjetju so ustrezna -1,11), sicer pa se vsi porazdeljujejo 

nekoliko bolj sploščeno (koeficienti sploščenosti so negativni). Indikatorji med seboj 

korelirajo, zato je uporaba metode glavnih komponent smiselna (korelacijska tabela  je v 

prilogi 3). 

Iz preglednice 4 je razvidno, da se anketiranci najbolj strinjajo s trditvijo F 5 – uspešnost se 

praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih (povprečje je 3,19), najmanj pa s 
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trditvijo F 41 – tisti, ki so bolj obremenjeni, so tudi ustrezno stimulirani (povprečje je 2,2). Od 

povprečij vrednosti ocen povprečno odstopajo za nekoliko več kot eno oceno.  

Preglednica 4: Indikatorji finančnega dejavnika – opisne statistike 

Finančni dejavniki n Povprečje SO Asimetričnost Sploščenost 

F 5: Uspešnost se praviloma 

vrednoti po dogovorjenih ciljih in 

standardih. 

322 3,19 1,30 -0,34 -0,98 

F 60: Zaposleni prejemamo plačo, 

ki je vsaj enakovredna ravni plač 

na tržišču. 

312 2,95 1,31 -0,11 -1,08 

F 25: Za slabo opravljeno delo 

sledi ustrezna graja oziroma 

kazen. 

320 2,86 1,27 0,03 -0,97 

F 67: Razmerja med plačami 

zaposlenih v podjetju so ustrezna. 
305 2,65 1,33 0,23 -1,11 

F 41: Tisti, ki so bolj 

obremenjeni, so tudi ustrezno 

stimulirani. 

319 2,2 1,21 0,62 -0,74 

n    Število enot v populaciji 

SO  Standardni odklon 

Komponente v osnovni tabeli, ki jo dobimo v SPSS-u (priloga 3), so urejene od 

najpomembnejše do najmanj pomembne, kjer pomembnost pomeni, da prva glavna 

komponenta pojasnjuje kar največ variabilnosti osnovnih podatkov. V primeru indikatorjev,  

ki sestavljajo finančne dejavnik, se izkaže, da je najpomembnejša le prva glavna komponenta 

(kot prikazuje slika 19), ki pojasnjuje kar 51,5 % celotne variabilnosti izmerjenih 

spremenljivk, kot je razvidno v preglednici 5. To pomeni, da indikatorji res merijo samo eno 

dimenzijo finančnih dejavnikov. V preglednici 5 so prikazane uteži, lastne vrednosti 

komponent in deleži celotne variance merjenih spremenljivk, ki jih opisuje prva komponenta.  

Število komponent je bilo izbranih glede na:  

- graf (ang. scree plot), ki kaže, da izstopa le ena komponenta (točka preloma je za prvo 

komponento),  

- višina deleža variance, ki ga pojasni prva komponenta, je večja od 50 % (51,5 %),  

- vse uteži pri prvi komponenti (korelacije med spremenljivkami in komponento) so 

pozitivne in visoke (večje od 0,4), druga komponenta ima visoko utež le pri enem 

indikatorju, 

- le prva komponenta ima lastno vrednost višjo od 1 (2,57). 



 50 

 

Slika 19: Finančni dejavniki (»scree« diagram) 

Uteži so koeficienti korelacije med merjenimi indikatorji in izbranimi komponentami. Večja 

kot je utež, večji vpliv ima indikator na komponento. S prvo komponento močno korelira 

večina indikatorjev, najbolj pa trditev F 67 – razmerja med plačami zaposlenih v podjetju so 

ustrezna (utež je 0,83). Najnižjo utež na tej komponenti ima indikator F 25 – za slabo 

opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen (0,48). Vse uteži so pozitivne in visoke, 

kar pomeni, da večje kot so vrednosti vseh merjenih spremenljivk, večja je vrednost 

komponente, ki meri finančne dejavnike.   

Preglednica 5: Finančni dejavniki – faktorske uteži in pojasnjena varianca 

Vprašanje Indikatorji 1. komponenta 

  Uteži 

 

F 5 

Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih 

ciljih in standardih. 
0,707 

 

F 60 

Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna 

ravni plač na tržišču. 
0,786 

 

F 25 

Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma 

kazen. 
0,478 

 

F 67 

Razmerja med plačami zaposlenih v podjetju so 

ustrezna. 
0,828 

 

F 41 

Tisti, ki so bolj obremenjeni, so tudi ustrezno 

stimulirani. 
0,736 

 Lastna vrednost 2,57 

 % pojasnjene variance 51,5  
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Iz indikatorjev prve komponente je bila izračunana spremenljivka finančni dejavniki. Ta se 

porazdeljuje približno normalno, kar vidimo na podlagi koeficienta asimetričnosti in 

sploščenosti v prilogi 3. Povprečje znaša 2,77, standardni odklon pa 0,92. Spremenljivka se 

porazdeljuje na lestvici od 1 do 5. V prilogi 3 je porazdelitev spremenljivke prikazana tudi 

grafično (v odstotkih). Vrednosti posameznikov so bile združene v razrede s širino 0,5. 

Zadovoljstvo  

Indikatorji za spremenljivko 3 (zadovoljstvo na delovnem mestu) (SIOK 2011): 

- Zadovoljstvo z delom, 

- zadovoljstvo z vodstvom organizacije, 

- zadovoljstvo s sodelavci, 

- zadovoljstvo z neposredno nadrejenim, 

- zadovoljstvo z možnostmi za napredovanje, 

- zadovoljstvo s plačo, 

- zadovoljstvo s statusom v organizaciji, 

- zadovoljstvo z delovnimi pogoji (oprema, prostori), 

- zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje, 

- zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve, 

- zadovoljstvo z delovnim časom. 

Za spremenljivko zadovoljstvo imamo 11 indikatorjev. Ti so merjeni na Likartovi lestvici od 

1 do 5, kjer 1 pomeni "sploh se ne strinjam" in 5 "popolnoma se strinjam".  

Zadovoljstvo zaposlenih so merili z 11 indikatorji, med katerimi se večina porazdeljuje 

normalno (preglednica 6). Izstopa le Z 79 – zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve, ki ima 

nekoliko večji koeficient sploščenosti (2,93), torej je njegova porazdelitev bolj koničasta. 

(korelacijska tabela  je v prilogi 4). 

Preglednica 6: Indikatorji zadovoljstva – opisne statistike 

Zadovoljstvo n Povprečje SO Asimetričnost Sploščenost 

Z 70: Zadovoljstvo z delom 315 3,91 1,03 -,93 ,54 

Z 71: Zadovoljstvo z 

vodstvom organizacije 

314 3,26 1,21 -,39 -,66 

Z 72: Zadovoljstvo s sodelavci 314 4,02 ,97 -,98 ,74 

Z 73: Zadovoljstvo z 

neposredno nadrejenim 

313 3,76 1,18 -,84 -,06 

Z 74: Zadovoljstvo z 

možnostmi za napredovanje 

309 2,92 1,29 -,12 -1,07 

Z 75: Zadovoljstvo s plačo 310 2,85 1,25 -,09 -1,06 

Z 76: Zadovoljstvo s statusom 

v organizaciji 

313 3,44 1,15 -,56 -,36 
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Zadovoljstvo n Povprečje SO Asimetričnost Sploščenost 

Z 77: Zadovoljstvo z 

delovnimi pogoji (oprema, 

prostori) 

313 3,66 1,08 -,64 -,09 

Z 78: Zadovoljstvo z 

možnostmi za izobraževanje 

313 3,42 1,19 -,42 -,59 

Z 79: Zadovoljstvo s stalnostjo 

zaposlitve 

312 4,31 ,96 -1,72 2,93 

Z 80: Zadovoljstvo z delovnim 

časom 

314 4,15 1,05 -1,42 1,63 

 

n    Število enot v populaciji 

SO  Standardni odklon 

 

Metoda glavnih komponent je pokazala, da imata lastno vrednost višjo od 1 prvi dve 

komponenti, ki skupaj pojasnita 60,4 % celotne variance – prva komponenta 51,2 %, druga pa 

9,1 %. Kljub temu smo se na podlagi deleža pojasnjene variance drugega faktorja in točke 

preloma na grafu, kot je razvidno na sliki 20 (ta je za prvo komponento), odločili le za en 

faktor. To pomeni, da indikatorji merijo samo eno dimenzijo zadovoljstva.  

 

Slika 20: Zadovoljstvo (»scree« diagram) 
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Tudi tokrat so korelacijski koeficienti pri prvi komponenti visoki in pozitivni pri vseh 

indikatorjih  (preglednica 7) – največjo utež ima indikator Z 76 – zadovoljstvo s statusom v 

organizaciji (0,80), najmanjšo pa Z 79 – zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve (0,54).  

Preglednica 7: Zadovoljstvo – faktorske uteži in pojasnjena varianca 

Vprašanje Indikatorji 1. komponenta 

  Uteži 

Z 70 Zadovoljstvo z delom ,715 

Z 71 Zadovoljstvo z vodstvom organizacije ,788 

Z 72 Zadovoljstvo s sodelavci ,643 

Z 73 Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim ,752 

Z 74 Zadovoljstvo z možnostmi za napredovanje ,786 

Z 75 Zadovoljstvo s plačo ,741 

Z 76 Zadovoljstvo s statusom v organizaciji ,802 

Z 77 Zadovoljstvo z delovnimi pogoji (oprema, prostori) ,683 

Z 78 Zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje ,780 

Z 79 Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve ,537 

Z 80 Zadovoljstvo z delovnim časom ,596 

 Lastna vrednost 5,64 

 % pojasnjene variance 51,24 

 

Spremenljivka, sestavljena iz indikatorjev, ki sestavljajo glavno komponento, se porazdeljuje 

približno normalno, pri čemer je nekoliko asimetrična v levo (simetričnost je -0,41, 

sploščenost pa -0,05). Povprečje znaša 3,61, povprečno odstopanje od te vrednosti pa 0,81 

(priloga 4). 

  

V prilogi 4  je porazdelitev spremenljivke prikazana tudi grafično (v odstotkih). Vrednosti 

posameznikov so bile združene v razrede s širino 0,5. Takoj lahko opazimo, da se večina 

povprečnih ocen zadovoljstva nahaja med vrednostima 2,51 in 4 (59,1 % anketirancev), kar 

pomeni, da so zaposleni v povprečju bolj zadovoljni kot nezadovoljni. 

Motivacija 

 

Indikatorji za spremenljivko 4(motivacija pri delu) (SIOK 2011): 

- Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb, 
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- naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo, 

- zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud, 

- v organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi, ne le naši vodje, 

- napake med preizkušanjem novih načinov dela so v naši organizaciji sprejemljive, 

- vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva, 

- v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo, 

- v naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti, 

- v naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo, 

- dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen. 

 

Za spremenljivko motivacija imamo 10 indikatorjev. Ti so merjeni na Likartovi lestvici od 1 

do 5, kjer 1 pomeni "sploh se ne strinjam" in 5 "popolnoma se strinjam". 

 

Pri večini koeficientov sta koeficienta asimetrije in sploščenosti na intervalu med [-1, 1], torej 

lahko trdimo, da so približno normalno porazdeljeni (preglednica 8). Nekoliko nad to 

vrednostjo je le indikator M 68 – dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je 

pohvaljen (koeficient sploščenosti je 1,11). Nekoliko odstopa tudi njegovo povprečje (2,66), 

saj se povprečja vseh ostalih indikatorjev gibljejo med 3 in 4. Tudi ti indikatorji korelirajo 

med seboj in torej omogočajo združevanje v homogene skupine spremenljivk, ki tvorijo 

glavne komponente (korelacijska tabela  je v prilogi 5). 

Preglednica 8: Indikatorji motivacija – opisne statistike 

Motivacija n Povprečje SO Asimetričnost Sploščenost 

M 8: Zaposleni v naši organizaciji 
se zavedamo nujnosti sprememb. 

319 3,93 1,07 -0,84 -0,04 

M 54: Naše izdelke in storitve 
stalno izboljšujemo in 
posodabljamo. 

311 3,66 1,18 -0,79 -0,19 

M 51: Zaposleni smo pripravljeni 

prevzeti tveganje za uveljavitev 

svojih pobud. 

312 3,44 1,09 -0,53 -0,11 

M 23: V organizaciji se pričakuje, 
da predloge za izboljšave dajejo 
vsi, ne le naši vodje. 

320 3,53 1,30 -0,59 -0,71 

M 48: Napake med preskušanjem 
novih načinov dela so v naši 
organizaciji sprejemljive. 

310 3,16 1,10 -0,36 -0,46 

M 63: Vsi v naši organizaciji smo 
pripravljeni na dodaten napor, 

kadar se to pri delu zahteva. 

314 3,89 1,16 -0,96 0,08 
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Motivacija n Povprečje SO Asimetričnost Sploščenost 

M 29: Zaposleni v naši 
organizaciji smo zavzeti za svoje 

delo. 

321 3,92 1,01 -0,76 0,01 

M 13: V naši organizaciji so 
postavljene zelo visoke zahteve 

glede delovne uspešnosti. 

318 3,60 1,22 -0,62 

 

-0,44 

M 15: V naši organizaciji vodje 
cenijo dobro opravljeno delo. 

320 3,35 1,33 -0,44 -0,91 

M 68: Dober delovni rezultat se v 

naši organizaciji hitro opazi in je 
pohvaljen. 

312 2,66 1,31 0,14 -1,11 

 

n    Število enot v populaciji 

SO  Standardni odklon 

 

 

Slika 21: Motivacija (»scree« diagram) 

 

Tudi tokrat je točka preloma na grafu za prvo komponento, ki pojasni 46,1 % variabilnosti 

(slika 24). Čeprav izgubimo več kot polovico pojasnjene variance, smo tudi tokrat izbrali le 

prvo komponento, za katero je točka preloma (slika 21), saj bi druga komponenta doprinesla 

nizek odstotek pojasnjene variance (9,7 %). Poleg tega ima le en indikator na drugi 

komponenti (M 8 – zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb) absolutno 

vrednost višjo kot na prvi komponenti. S prvo komponento močno korelirajo vsi indikatorji, 
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najbolj pa indikator M 51 – Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih 

pobud in M 23 – V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi, ne le naši 

vodje. 

Preglednica 9: Motivacija – faktorske uteži in pojasnjena varianca 

Vprašanje Indikatorji 1. komponenta 

  Uteži 

M 8 Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb. ,476 

M 54 Naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. ,732 

M 51 Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih 

pobud. 
,741 

M 23 V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi, 

ne le naši vodje. 
,743 

M 48 Napake med preizkušanjem novih načinov dela so v naši 

organizaciji sprejemljive. 
,594 

M 63 Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar 

se to pri delu zahteva. 
,701 

M 29 Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo. ,657 

M 13 V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede 

delovne uspešnosti. 
,667 

M 15 V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo. ,739 

M 68 Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je 

pohvaljen. 
,694 

 Lastna vrednost 4,61 

 % pojasnjene variance 46,1 

 

Spremenljiva motivacija je sestavljena iz 10 indikatorjev, prikazanih v zgornji tabeli. Njeno 

povprečje znaša 3,51, standardni odklon pa 0,81. Porazdeljuje se približno normalno, saj je 

koeficient sploščenosti 0,09, asimetričnosti pa -0,51, kar pomeni, da je nekoliko asimetrična v 

levo (priloga 5). 

 

V prilogi 5 je porazdelitev spremenljivke prikazana tudi grafično (v odstotkih). Vrednosti 

posameznikov so bile združene v razrede s širino 0,5. Vidimo lahko, da večina povprečij pade 

v razred z vrednostmi od 3,51 do 4 (31,4 % anketirancev), temu pa sledi razred od 3,01 do 

3,5, v katerem je 19,0 % anketirancev.  



 57 

6.4.3 Regresijska analiza 

 

Raziskovalne hipoteze smo preverili z enostavno linearno regresijsko analizo. Pri tem smo 

preverjali odvisnost med spremenljivkami, v našem primeru med dvema spremenljivkama. 

Pod pojmom odvisnost razumemo relacijo, ker vrednosti ene spremenljivke vplivajo na 

drugo, ne pa tudi obratno. Takrat rečemo, da je ena spremenljivka odvisna od druge. 

Regresijska analiza je torej statistična metoda, ki nam pomaga analizirati odnos med odvisno 

spremenljivko in eno, lahko pa tudi več neodvisnimi spremenljivkami. Standardne oznake in 

poimenovanja za relacijo so: 

- Y za odvisno spremenljivko, 

- X za neodvisno spremenljivko. 

  

Koraki regresijske analize: 

1. Najprej smo postavili teoretične predpostavke o odvisnosti med spremenljivkami: 

regresijski model. 

2. Izbrani model smo testirali na vzorcu, ocenili smo parametre modela. 

3. Regresijski model ima dvojno vlogo: 

a) Pojasnjevalno: s pomočjo parametrov lahko opišemo, kako neodvisne spremenljivke 

vplivajo na odvisno. 

b) Napovedovalno: iz vrednosti neodvisnih spremenljivk napovemo vrednost odvisne 

spremenljivke. 

 

Regresija je prilagajanje ustrezne matematične funkcije empiričnim podatkom. To funkcijo 

imenujemo regresijska funkcija. V naših linearnih regresijskih funkcijah pri vseh hipotezah 

nastopata dve spremenljivki številskega tipa. Preučevali bomo torej vpliv ene spremenljivke 

na drugo (vpliv spremenljivke X na Y). 

 

Hipoteza 1: Nefinančni dejavniki pozitivno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih.  

Spremenljivke v modelu: 

- zadovoljstvo (odvisna spremenljivka Y), 

- nefinančni dejavniki (neodvisna spremenljivka X). 

Poglejmo si še analizo, porazdelitev in opis podatkov, ki nastopajo v regresijskem modelu. 

Tudi ti dve spremenljivki sta opisani in analizirani v poglavju 6.4.2 Metoda glavnih 

komponent, izračunani pa sta bili po formuli, predstavljeni v poglavju 6.2 Metode analize 

podatkov. Ugotovili smo, da se obe spremenljivki porazdeljujeta približno normalno. Opisne 

statistike obeh spremenljivk so ponovno prikazane v preglednici 10. 
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Preglednica 10: Opisne statistike spremenljivk 

 Zadovoljstvo Nefinančni dejavniki 

N 
Veljavni     315     322 

Manjkajoči 10 2 

Povprečje 
3,61 3,22 

 

 Zadovoljstvo Nefinančni dejavniki 

Standardni odklon 0,81 0,90 

Asimetričnost -0,41 -0,10 

Standardna napaka asimetrije 0,14 0,14 

Sploščenost -0,05 -,050 

Standardna napaka sploščenosti 0,27 0,27 

Minimum 1 1 

Maksimum 5 5 

Ugotovili smo, da se obe spremenljivki porazdeljujeta približno normalno.  Analiza regresije 

v SPSS je pokazala naslednje rezultate. Determinacijski koeficient R
2
 znaša 0,70, kar pomeni, 

da nefinančni dejavniki pojasnijo 70 % variance znotraj zadovoljstva. Nefinančni dejavniki 

imajo torej precejšen vpliv na pojasnjevanje odvisne spremenljivke – zadovoljstvo 

(preglednica 11). 

Preglednica 11: Nefinančni dejavniki – zadovoljstvo (povzetek regresije) 

Model 
R R kvadrat Prilagojen R 

kvadrat 

Standardna 

napaka ocene 

1 ,840a ,706 ,705 ,44052 

O skupni značilnosti regresijskega modela sklepamo na podlagi statistične značilnosti F testa, 

ki znaša 752,72. Statistična značilnost je manjša od0– pri takem tveganju (0 %) lahko trdimo, 

da nefinančni dejavniki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, torej se model dobro prilega 

podatkom. Regresijska analiza je predstavljena v preglednici 12. 

Preglednica 12: Nefinančni dejavniki – zadovoljstvo (ANOVA) 

Model 
Seštevek 

kvadratov 

df Povprečni 

kvadrat 

 F Sig. 

Regresija 146,069 1 146,069 752,716 ,000 

Ostanek 60,739 313 ,194   

Skupaj 206,809 314    
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Vrednost regresijskega koeficienta B za spremenljivko nefinančni dejavniki nam pove, da se 

odvisna spremenljivka zadovoljstvo poveča za 0,75 enot (točk), če se spremenljivka 

nefinančni dejavniki poveča za 1 enoto. Glede na pozitiven predznak B koeficienta potrdimo, 

da je vpliv pozitiven. Enako kot pri korelaciji trdimo, da se z višanjem strinjanja z 

nefinančnimi dejavniki povečuje tudi stopnja zadovoljstva med zaposlenimi. Variabilnost 

ocene koeficienta merimo s standardno napako ocene koeficienta, ki znaša 0,44. Pri manj kot 

0 % tveganju lahko trdimo, da neodvisna spremenljivka nefinančni dejavniki statistično 

značilno vpliva na odvisno spremenljivko zadovoljstvo. S 5 % tveganem lahko trdimo tudi, da 

se populacijski regresijski koeficient B, za vpliv nefinančnih dejavnikov na zadovoljstvo, 

nahaja na intervalu med 0,70 in 0,80 (preglednica 13).  

Preglednica 13: Nefinančni dejavniki – zadovoljstvo (koeficienti) 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

T Sig. 95,0 % Interval zaupanja za 

B 

B Stan. 

napaka 

Beta Spodnja meja Zgornja meja 

1 

(Konstanta) 1,202 ,091  13,153 ,000 1,022 1,381 

Nefinančni 

dejavniki 
,750 ,027 ,840 27,436 ,000 ,696 ,804 

 

Na podlagi pridobljenih in analiziranih podatkov lahko trdimo, da izvedena neodvisna 

spremenljivka nefinančni dejavniki statistično značilno vpliva na pojasnjevanje izvedene 

spremenljivke, ki meri zadovoljstvo z delom v ZD KP. Sama povezanost med 

spremenljivkama je močna, saj presega 0,8 iz česar izhaja tudi visok delež pojasnjene 

variance (70 %). Omenjen vpliv se je izkazal za statistično značilnega pri stopnji tveganja, 

manjši od 5 %.  

Prvo hipotezo sprejmemo in trdimo, da nefinančni dejavniki pozitivno vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih. 

 

Hipoteza 2: Finančni dejavniki pozitivno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 

Spremenljivke v modelu: 

- zadovoljstvo (odvisna spremenljivka Y), 

- finančni dejavniki (neodvisna spremenljivka X). 

Poglejmo si še analizo, porazdelitev in opis podatkov, ki nastopajo v regresijskem modelu. 

Tudi ti dve spremenljivki sta opisani in analizirani v poglavju 6.4.2 Metoda glavnih 

komponent, izračunani pa sta bili po formuli, predstavljeni v poglavju 6.2 Metode analize 



 60 

podatkov. V preglednici 14 so predstavljene opisne statistike spremenljivke, kjer lahko 

razberemo povprečje, standardni odklon in koeficiente, ki opisujejo asimetričnost in 

sploščenost porazdelitve. 

Preglednica 14: Opisne statistike spremenljivk 

 Zadovoljstvo Finančni dejavniki 

N 
Veljavni     315     323 

Manjkajoči 10 2 

Povprečje 3,61 2,77 

Standardni odklon 0,81 0,92 

Asimetričnost -0,41 0,16 

Standardna napaka asimetrije 0,14 0,14 

Sploščenost -0,05 -,035 

Standardna napaka sploščenosti 0,27 0,27 

Minimum 1 1 

Maksimum 5 5 

Determinacijski koeficient R
2
 znaša 0,5 kar pomeni, da finančni dejavniki pojasnijo 55 % 

variance znotraj zadovoljstva, kot je razvidno iz preglednice 15. Finančni dejavniki imajo 

torej precejšen vpliv (vendar manjši vpliv kot nefinančni dejavniki) na pojasnjevanje odvisne 

spremenljivke – zadovoljstvo. 

Preglednica 15: Finančni dejavniki – zadovoljstvo (povzetek regresije) 

Model R R kvadrat Prilagojen R kvadrat Standardna napaka ocene 

1 ,738 ,545 ,543 ,54858 

O skupni značilnosti regresijskega modela sklepamo na podlagi statistične značilnosti F testa, 

ki znaša 374,21. Statistična značilnost je manjša od 0 – pri takem tveganju (0 %) lahko 

trdimo, da finančni dejavniki vplivajo na zadovoljstvo, torej se model dobro prilega 

podatkom. Regresijska analiza je predstavljena v preglednici 16. 

 

Preglednica 16: Finančni dejavniki – zadovoljstvo (ANOVA) 

Model Seštevek kvadratov df Povprečni kvadrat F Sig. 

1 

Regresija 112,615 1 112,615 374,212 ,000 

Ostanek 94,194 313 ,301   

Skupaj 206,809 314    
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Vrednost regresijskega koeficienta B za spremenljivko finančni dejavniki nam pove, da se 

odvisna spremenljivka zadovoljstvo poveča za 0,65 enot, če se spremenljivka zadovoljstvo 

poveča za 1 enoto. Standardna napaka variabilnosti ocene koeficienta znaša 0,03. 

Glede na pozitiven predznak B koeficienta potrdimo, da je vpliv pozitiven. Enako kot pri 

korelaciji lahko trdimo, da se z višanjem strinjanja s finančnimi dejavniki povečuje tudi 

stopnja zadovoljstva med zaposlenimi. Variabilnost ocene koeficienta merimo s standardno 

napako ocene koeficienta, ki znaša 0,55.  

Z zelo majhnim tveganjem (manj kot 0 %) lahko trdimo, da neodvisna spremenljivka finančni 

dejavniki statistično značilno vpliva na odvisno spremenljivko zadovoljstvo. S 95 % 

gotovostjo lahko trdimo tudi, da se regresijski koeficient na populaciji, za vpliv finančnih 

dejavnikov na zadovoljstvo, nahaja na intervalu med 0,58 in 0,72 (preglednica 17). 

 

Preglednica 17: Finančni dejavniki – zadovoljstvo (koeficienti) 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 95,0 % Interval zaupanja 

za B 

B Stan. 

napaka 

Beta Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1 

(Konstanta) 1,805 ,098  18,321 ,000 1,611 1,998 

Finančni 

dejavniki 
,652 ,034 ,738 19,345 ,000 ,586 ,718 

 

Na podlagi pridobljenih in analiziranih podatkov lahko trdimo, da izvedena neodvisna 

spremenljivka finančni dejavniki statistično značilno vpliva na pojasnjevanje izvedene 

spremenljivke, ki meri zadovoljstvo z delom v ZD KP. Sama povezanost med 

spremenljivkama je kar močna (r=0,74), iz česar izhaja tudi sorazmerno visok delež 

pojasnjene variance (55 %). Omenjen vpliv se je izkazal za statistično značilnega, pri stopnji 

tveganja manjši od 5 %.  

Drugo hipotezo sprejmemo in trdimo, da finančni dejavniki pozitivno vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih. 

 

Hipoteza 3: Zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva na motivacijo. 

V prejšnjih dveh hipotezah je bila spremenljivka zadovoljstvo odvisna, tokrat pa je neodvisna. 

Zanima nas, kako zadovoljstvo vpliva na motivacijo. 

Spremenljivke v modelu: 

- motivacija (odvisna spremenljivka Y), 
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- zadovoljstvo (neodvisna spremenljivka X). 

Poglejmo si še analizo, porazdelitev in opis podatkov, ki nastopajo v regresijskem modelu. 

Tudi ti dve spremenljivki sta opisani in analizirani v poglavju 6.4.2 Metoda glavnih 

komponent, izračunani pa sta bili po formuli, predstavljeni v poglavju 6.2 Metode analize 

podatkov. V preglednici 18 so predstavljene opisne statistike spremenljivke, kjer lahko 

razberemo povprečje, standardni odklon in koeficiente, ki opisujejo asimetričnost in 

sploščenost porazdelitve. 

Preglednica 18: Opisne statistike spremenljivk 

 Zadovoljstvo Motivacija 

N 
Veljavni     315     323 

Manjkajoči 10 2 

Povprečje 3,61 3,51 

Standardni odklon 0,81 0,81 

Asimetričnost -0,41 -0,51 

Standardna napaka asimetrije 0,14 0,14 

Sploščenost -0,05 0,09 

Standardna napaka sploščenosti 0,27 0,27 

Minimum 1 1 

Maksimum 5 5 

Analiza regresije v SPSS je pokazala naslednje rezultate. Determinacijski koeficient R
2
 znaša 

0,58, kar pomeni, da zadovoljstvo pojasni 58 % variance pri motivaciji. Zadovoljstvo ima 

torej precejšen vpliv na pojasnjevanje odvisne spremenljivke motivacija, kot prikazuje 

preglednica 19. 

Preglednica 19: Zadovoljstvo – motivacija (povzetek regresije) 

Model R R kvadrat Prilagojen R kvadrat Standardna napaka ocene 

1 ,764
a
 ,584 ,583 ,51839 

O skupni značilnosti regresijskega modela sklepamo na podlagi statistične značilnosti F testa, 

ki znaša 440,0. Statistična značilnost je manjša od 0 – pri tako majhnem tveganju (0 %) lahko 

trdimo, da zadovoljstvo zaposlenih vpliva na motivacijo pri delu, torej se model dobro prilega 

podatkom. Regresijska analiza je v preglednici 20. 
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Preglednica 20: Zadovoljstvo – motivacija (ANOVA) 

Model Seštevek kvadratov df Povprečni kvadrat F Sig. 

1 

Regresija 118,244 1 118,244 440,010 ,000
b
 

Ostanek 84,113 313 ,269   

Skupaj 202,357 314    

Vrednost regresijskega koeficienta B za spremenljivko zadovoljstvo znaša 0,76. To nam pove, 

da se odvisna spremenljivka motivacija poveča za 0,76 enot (točk), če se spremenljivka 

zadovoljstvo poveča za 1 enoto. Glede na pozitiven predznak B koeficienta potrdimo, da je 

vpliv pozitiven. Enako kot pri korelaciji lahko trdimo, da se z višanjem stopnje zadovoljstva 

med zaposlenimi povečuje tudi stopnja motiviranosti delavcev. Variabilnost ocene koeficienta 

merimo s standardno napako ocene koeficienta, ki znaša 0,52.  

S 95 % gotovostjo lahko trdimo, da zadovoljstvo statistično značilno vpliva na motivacijo in 

da se populacijski regresijski koeficient B nahaja na intervalu med 0,69 in 0,82 (preglednica 

21). 

 

Preglednica 21: Zadovoljstvo – motivacija (koeficienti) 

Model Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 

t Sig. 95,0 % Interval zaupanja 

za B 

B Stan. napaka Beta Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1 
(Konstanta) ,786 ,133  5,886 ,000 ,523 1,048 

zadovoljstvo ,756 ,036 ,764 20,976 ,000 ,685 ,827 

Na podlagi pridobljenih in analiziranih podatkov lahko trdimo, da izvedena neodvisna 

spremenljivka zadovoljstvo statistično značilno vpliva na pojasnjevanje izvedene 

spremenljivke, ki meri motivacijo na delovnem mestu v ZD KP. Sama povezanost med 

spremenljivkama je kar močna (r=0,76), iz česar izhaja tudi sorazmerno visok delež 

pojasnjene variance (58 %). Omenjen vpliv se je izkazal za statistično značilnega pri stopnji 

tveganja, manjši od 5 %.   

Tretjo hipotezo sprejmemo in trdimo, da zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vpliva na 

motivacijo pri delu. 

6.4.4 Interpretacija rezultatov raziskave  

Glede na regresijsko analizo lahko potrdimo vse tri zastavljene hipoteze, saj tako nefinančni 

kot finančni dejavniki pozitivno vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Prav tako zadovoljstvo 

zaposlenih pozitivno vpliva na motivacijo, saj pojasni 58 % variance (R
2
 je 0,58). Nekoliko 
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več variance zadovoljstva pojasnijo nefinančni dejavniki (75 % pojasnjene variance) kot 

finančni dejavniki (54 % pojasnjene variance). Prav tako je koeficient B večji pri nefinančnih 

dejavnikih (0,75) kot pri finančnih (0,65), kar pomeni, da bolj vpliva na zadovoljstvo. 

S pomočjo korelacijskih koeficientov smo v teoretski model na sliki 22 vrisali moč 

povezanosti med posameznimi spremenljivkami. Iz predznakov korelacijskih koeficientov je 

razvidno, da gre v vseh primerih za pozitivno povezanost, ki je statistično značilna pri 

tveganju, manjšem od 1 %. Puščice so usmerjene, ker tekom analize pišemo o vplivu in 

preverjamo vplive regresijskih koeficientov na pojasnjevanje napovedne spremenljivke. 

Tekom analize smo dokazali, da je model dober in se dobro prilega podatkom.  

 

 

p<0,05*, p<0.01** 

 
Slika 22: Model zadovoljstva in motiviranja zaposlenih v ZD KP 

 

Povprečne vrednosti posameznih dimenzij smo primerjali z ostalimi enakovrednimi 

raziskavami na tem področju. Ker so tovrstne raziskave od Siok-a opravljene samo v 

Sloveniji, lahko rezultate naše raziskave primerjamo z ostalimi analizami v Sloveniji. Leta 

2011 je Koprivnikar (2011) izvedel raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih na Ministrstvu za 

obrambo. Finančni dejavniki so imeli najnižje povprečje 2,09 (povprečje v naši raziskavi 

2,77), pri zadovoljstvu zaposlenih so prevladali nefinančni dejavniki. Zadovoljstvo zaposlenih 

je imelo povprečje 3,95 (povprečje v naši raziskavi 3,61), kar zelo vpliva na visoko 

motivacijo (povprečje 3,89, povprečje v naši raziskavi 3,51).  Od leta 2004 do 2006 je Jutraž 

(2008) opravila raziskavo organizacijske klime v podjetju Merkur d.d.. Finančni dejavniki so 

skozi vsa tri leta imeli najnižjo povprečje 3,24 (povprečje v naši raziskavi 2,77), zadovoljstvo 

zaposlenih je imelo povprečje 3,72 ter motivacija 3,92 – kar presega povprečja naše 

raziskave. Korunič (2009) je tudi opravila raziskavo o izboljšanju organizacijske klime v 

podjetju Geodetski zavod Slovenije. Finančni dejavniki so tudi v omenjeni analizi imeli 

najnižje povprečje, zadovoljstvo (povprečje 3,73) je primerljivo z rezultati naše raziskave 

(povprečje 3,61), kar posledično tudi vpliva na večjo motivacijo (povprečje 3,8).  
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Finančni dejavniki so najnižje ocenjena dimenzija motiviranja. Ker pa ima zadovoljstvo 

zaposlenih visoko povprečje, to zelo pozitivno vpliva na večjo motivacijo. Glede na to, da so 

rezultati ostalih analiz v povprečju pokazali enakovredne interpretacije rezultatov, lahko 

povzamemo, da je zadovoljstvo zaposlenih v največji meri odvisno od nefinančnih 

dejavnikov, kar pa zna biti na dolgi rok zelo problematično. 

6.5 Prispevek raziskave k stroki 

Kaj je torej tisto, kar vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in posledično na večjo motivacijo ter 

katera so tista področja, ki jih zaposleni zaznavajo kot kritična? To so vprašanja, na katera 

smo poskušali najdi odgovore že v samem teoretičnem delu, ter kasneje smo tudi pridobili 

potrditve v empiričnem delu. Težava je v tem, da vodilni velikokrat zatrjujejo, da so njihovi 

zaposleni dovolj motivirani. Vprašanje pa je, ali so tudi zaposleni enakega mnenja. Teoriji 

Maslowa in Herzberga predstavljata celosten pristop k razumevanju procesa motiviranja, med 

njima pa seveda obstajata nekatere podrobnosti kot tudi razlike. Maslowa teorija navaja, da 

denarne nagrade motivirajo, Herzbergova teorija pa pravi, da denarne nagrade niso glavni 

motivator. Torej je motivacijska teorija Maslowa koristen pripomoček pri preučevanju 

motivacijskih dejavnikov, ni pa teorija, ki naj bi absolutno veljala v vsakem obdobju in na 

vsakem območju. Po drugi strani je Herzbergova motivacijska teorija za managerje uporabna 

predvsem zato, ker lahko le-ti uporabijo dve vrsti orodij za motiviranje zaposlenih. Vroomova 

motivacijska teorija je uporabljiva le v razmerah dobre organiziranosti delovnega procesa. 

Ker v ZD KP še ni bila izvedena raziskava, ki bi bila ozko usmerjena v model zadovoljstva in 

motiviranja zaposlenih, bo ta raziskava po eni strani pomagala vodstvu k boljšemu 

razumevanju in motiviranju svojih zaposlenih, hkrati bo vodstvo prav gotovo usmerila tudi k 

bolj zavzetemu iskanju problemov, ki jih je razkrila. Mogoče pa bo spodbudila oblikovanje in  

izvrševanje novih načinov motiviranja zaposlenih ter oblikovala ustrezne rešitve. Rezultate 

raziskave bo v prihodnje mogoče uporabiti za izboljšanje tistih segmentov zadovoljstva in 

motiviranja, ki so se  v modelu izkazali kot šibki.  
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7    UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Kot je bilo ugotovljeno v naši raziskavi, se vodstvo v ZD KP zaveda, da ustrezen sistem 

vodenja vodi k dobrim poslovnim rezultatom, višji produktivnosti in zadovoljstvu zaposlenih 

ter da je uspeh ZD KP odvisen od številnih dejavnikov, med katerimi si prav posebno 

pozornost zaslužijo ravno zaposleni. V raziskavi smo pri preučevanju, kateri dejavniki 

(finančni ali nefinančni) najbolj vplivajo na zadovoljstvo in posledično na motivacijo 

zaposlenih, ugotovili, da na večjo motivacijo vplivajo tako imenovani nefinančni dejavniki. 

Ugotovili smo tudi, da obstoječi model zadovoljstva in motiviranja zaposlenih v zdravstveni 

organizaciji opravlja svojo funkcijo in je ustrezno zasnovan, skladno s teoretičnimi izhodišči. 

Vseeno pa smo zaznali nekaj težav pri njegovem izvajanju, od katerih najbolj izstopa 

nagrajevanje, ki spada med finančne dejavnike. S tega vidika lahko trdimo, da je manevrski 

prostor motiviranja zaposlenih v javni upravi zelo majhen, saj so finančna sredstva v javni 

upravi z vidika obsega in virov natančno predpisana. Zaradi tega razloga se mora vodstvo pri 

motiviranju svojih zaposlenih bolj posvečati nefinančnim načinom motiviranja.  

V času globalne gospodarske krize in konkurenčnega okolja pa se poraja vprašanje, kako 

ustrezno motivirati zaposlene v javni upravi v času gospodarske krize. Kriza je v zaposlenih v 

javni upravi naselila določen strah in negotovost. Motiviranje v tem času za vodstvo ZD KP 

predstavlja velik problem in obenem tudi izziv, zato je zelo pomembno, da se vodstvo 

ustrezno in primerno pripravi na nastalo situacijo ter skupaj z zaposlenimi poišče ideje in 

rešitve za uspešno poslovanje organizacije v prihodnje. 

Interpretacija rezultatov analize podatkov, pridobljenih z anketnimi vprašalniki, je orodje, ki 

pomaga vodstvu prepoznati priložnosti za izboljševanje pogojev dela in zadovoljstva 

zaposlenih v ZD KP, hkrati pa predstavlja priložnost zaposlenim, da izrazijo svoje mnenje in 

tako prispevajo k naporom za nenehne izboljšave. Uspešna prihodnost vsakega zdravstvenega 

doma je odvisna predvsem od motiviranih, ustvarjalnih in visoko izobraženih zaposlenih, ki 

se bodo v spreminjajočem se okolju ustrezno odzivali na zahteve okolja in zahteve pacientov 

ter tem storitvam dodali ustrezno dodano vrednost.    

Za izboljšanje stanja in za dvig motivacije v ZD KP predlagamo:  

Sprotno spremljanje uspešnosti poslovanja ZD KP: zastavitev modela kazalcev uspešnosti 

poslovanja in tudi ciljne vrednosti kazalcev pri že uspešno vpeljanem ISO Standardu. 

Doseganje teh ciljev naj bi se preverjalo polletno. vsako odstopanje od načrta pa naj bi 

zahtevalo nov pristop. Zaposleni, ki naj bi bili odgovorni za posamezne kazalce, morajo tako 

iskati izboljšave in predlagati spremembe procesov, za katere so odgovorni, saj obstoječi 

načini dela vodijo k enakim in ne izboljšanim rezultatom.  
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Pohvala in nagrada zaposlenim za najkoristnejši predlog: to je ena izmed oblik motivacije 

zaposlenih za inovativnost. Za kakovostno delo se lahko uvede tudi vsakoletno podeljevanje 

pohval in priznanj, kjer se posebno priznanje in nagrada podeli zaposlenemu, ki je podal 

najkoristnejši predlog, in zaposlenemu, ki je podal največ predlogov.       

 

Koristni predlogi zaposlenih: uvede se postopek evidentiranja in ukrepanja na podlagi pobud 

in predlogov zaposlenih v elektronski obliki. Vodstvo dane predloge skupaj s predlagateljem 

obravnava in prouči možnost realizacije. Obstajali naj bi dve načeli: prvo načelo je, da 

''neumnih'' predlogov ni, saj so vsi predlogi zaželeni; drugo načelo je, da je vodstvo dolžno v 

30-ih dneh obravnavati vsak predlog in pisno odgovoriti predlagatelju glede možnosti 

realizacije predloga. 

 

Skrinja anonimnih predlogov zaposlenih: namen skrinje bi bil, da zaposleni lahko anonimno 

predlagajo predvsem take izboljšave, ki bi lahko vplivale na njihovo boljše počutje,  

medsebojne odnose in organizacijo dela. 

Poleg navedenega predlagamo tudi dve pomembni pravili za vodilne ljudi v organizaciji, ki 

naj bi jim bili v pomoč pri motiviranju svojih podrejenih. Prvo pravilo: vodstvo mora najprej 

spoznati oziroma spoznavati svoje zaposlene. Motivacija je na prvem mestu proces, saj se 

ljudje spreminjamo zaradi notranjih in zunanjih okoliščin. V ta namen bi lahko vodstvo ZD 

KP organiziralo letne razgovore, tako imenovan team building oziroma motivacijski program. 

Zaposleni so velikokrat zasičeni z delovnim okoljem in ga večinoma povezujejo s stresnimi 

situacijami, zato nastane tudi nuja po spremembi okolja. Team building bi tako zajemal 

različne pristope, s pomočjo katerih se skupina sodelavcev oblikuje v tim in se popolnoma 

uskladi za skupno delovanje ter za uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Ustvarjanje timov 

lahko poteka tudi v naravi. Udeležba zaposlenih pri oblikovanju načina motiviranja na 

posameznika deluje zavezujoče in ga sili, da prevzame odgovornost. Drugo pravilo: vodstvo 

naj bi spoznalo vsako delovno mesto, standarde in cilje dela ter metode dela. Le tako lahko 

ve, kaj lahko pričakuje od človeka na tem delovnem mestu, pa tudi zaposlenemu bo lahko 

predstavilo jasne standarde dela in delovne učinkovitosti ter mu v zameno ponudilo ustrezno 

nagrado (bodisi finančno ali nefinančno). Saj zaposleni morajo in želijo vedeti, kaj in koliko 

morajo narediti ter kaj in koliko bodo za to dobili v zameno. Tu pa je zelo pomembno, da so 

standardi dela realni.  
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8     SKLEP 

Tema zadovoljstvo in motivacija zaposlenih na delovnem mestu je zelo aktualna že več 

desetletij. Javna uprava je zaradi svoje posebnosti in specifike, predvsem pa velikosti in 

hierarhične organiziranosti vir mnogih ovir za visoko motiviranost zaposlenih. Zadovoljstvo 

in motiviranje zaposlenih v javni upravi je še bolj  kot v drugih organizacijah odvisno od 

poznavanja temeljnih elementov ravnanja s človeškimi viri. Spreminjanje miselnosti o in v 

javni upravi je proces, ki se ne sme končati le na državni ravni, ampak bi moralo preiti v 

gibanje za inovativno javno upravo na vseh nivojih. Managerji v javni upravi si velikokrat 

postavijo vprašanje, kako pristopiti in vzpodbuditi ta proces v svoji organizaciji. Gre za 

vprašanje, kako motivirati zaposlene za ustvarjalno sodelovanje, kako aktivirati talente, 

čustva, vrednote, tiho znanje in ustvarjalno sposobnost prav vsakega zaposlenega v 

organizaciji.  

Zadovoljstvo zaposlenih ni tisto, kar razglaša zavod, temveč tisto, kar se sklada s pričakovanji 

zaposlenih v ZD KP, pričakovanja zaposlenih pa se bodo lahko izpolnjevala, če jih bomo 

poznali. Prvi pristop k temu je evolucijska sprememba ali proces stalnih izboljšav, saj mora 

vsak zaposlen v ZD KP razmišljati o tem, kako bo izboljšal svoje delo. Gre za obvezo, da bo 

delal boljše, saj so stalne izboljšave vrednote kulture vsake organizacije. S stalnimi 

izboljšavami pri zaposlenih je možno povečati produktivnost, ugotavljati in zmanjševati 

stroške, prilagajati ZD KP zahtevam uporabnikov oziroma pacientom, vpeljati inovativnost in 

stalno razmišljanje o izboljšavah. Vse to je odvisno od zaposlenih, od direktorja kot najbolj 

odgovorne osebe, do zadnjega zaposlenega v organizaciji. To pomeni tudi kakovostni premik 

v odnosu med zaposlenimi, ker lahko samo zadovoljni zaposleni svoje delo opravljajo dobro, 

le dobro opravljeno delo pa je temelj zadovoljstva pacientov.  

ZUJF je bil uveljavljen 31. maja 2012 in vsem zdravstvenim zavodom povzroča vrsto težav. 

Zakon s tako določenimi postopki direktorjem javnih zdravstvenih zavodov jemlje funkcijo 

izvajanja kadrovske politike, s čimer je manevrski prostor zadovoljstva zaposlenih zelo 

omejen; kot v vseh drugih sistemih in organizacijah pa tudi v ZD KP predstavlja ključ do 

sprememb pri zaposlenih. Prvovrsten izziv za management je lahko ustvarjanje inovacijskega 

okolja. Inovacije in spremembe se lažje razvijajo v okolju, kjer so se zaposleni pripravljeni 

aktivirati, se soočati z napaki, prevzemati odgovornost, se hitro učiti in se veseliti svojega 

napredka. Tako okolje bi zagotovo bilo izziv za ZD KP, saj je v njem treba dajati nenehno 

podporo in vzpodbujati ustvarjalnost, podjetniško razmišljanje, povezovanje, sodelovanje in 

prevzemanje odgovornosti. Če kje, potem je ravno pri generiranju idej za spremembe pri 

zaposlenih možno doseči premik od ''moram k hočem in želim ...'' 

Čeprav smo zaznali nekaj pomanjkljivosti pri obstoječem modelu zadovoljstva in motiviranja 

zaposlenih v ZD KP, celostno lahko trdimo, da so zaposleni visoko motivirani. Poleg že 

navedenih ugotovitev in predlogov smo mnenja, da se bo moralo vodstvo ZD KP spoprijeti s 
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posledicami globalne gospodarske krize. Osnovne plače javnih uslužbencev so se s 1. junijem 

2012 linearno znižale, ZUJF pa je posegel tudi na ostala področja zaposlenih v javni upravi. 

Ker je manevrski prostor motiviranja zaposlenih v javni upravi zelo majhen, je nujno, da se 

zaposlenim jasno sporoči, da so edini, ki lahko rešijo organizacijo in da se brez njih ne da 

uspešno voditi organizacije. Denar v javni upravi pa ni motivator, ki bi deloval dolgoročno.   
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 Priloga 1 

Anketni vprašalnik 

Št. vpr. Besedilo vprašanja 

q_5 Uspešnost se praviloma vrednoti po dogovorjenih ciljih in standardih. 

q_6 Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. 

q_8 Zaposleni v naši organizaciji se zavedamo nujnosti sprememb. 

q_12 Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način. 

q_13 V naši organizaciji so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti. 

q_15 V naši organizaciji vodje cenijo dobro opravljeno delo. 

q_16 V naši organizaciji cenimo delo svojih sodelavcev. 

q_18 Konflikte rešujemo v skupno korist. 

q_20 Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. 

q_23 V organizaciji se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi – ne le naši vodje. 

q_24 Zaposleni se učimo drug od drugega. 

q_25 Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen. 

q_27 Naši vodilni vzgajajo svoje naslednike. 

q_29 Zaposleni v naši organizaciji smo zavzeti za svoje delo. 

q_32 Imamo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje. 

q_34 O tem, kaj se dogaja v drugih enotah, dobimo dovolj informacij. 

q_37 Ljudje si medsebojno zaupajo. 

q_40 Organizacija zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela. 

q_41 Tisti, ki so bolj obremenjeni, so tudi ustrezno stimulirani. 

q_47 Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje. 

q_48 Napake med preizkušanjem novih načinov dela so v naši organizaciji sprejemljive. 

q_51 Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev svojih pobud. 

q_52 Zaposleni v naši organizaciji smo zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem. 

q_53 Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje našega dela. 

q_54 Naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. 

q_56 V naši organizaciji se vodje in sodelavci pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in enakopravno. 

q_58 Odnosi med zaposlenimi so dobri. 

q_60 Zaposleni prejemamo plačo, ki je vsaj enakovredna ravni plač na tržišču. 

q_61 Delovni sestanki so redni. 

q_62 Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za svoje delo. 

q_63 Vsi v naši organizaciji smo pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva. 

q_64 V naši organizaciji med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa tekmujemo. 

q_67 Razmerja med plačami zaposlenih v podjetju so ustrezna. 

q_68 Dober delovni rezultat se v naši organizaciji hitro opazi in je pohvaljen. 

q_69 Sistem usposabljanja je dober. 

q_70 Zadovoljstvo z delom 

q_71 Zadovoljstvo z vodstvom organizacije 

q_72 Zadovoljstvo s sodelavci 

q_73 Zadovoljstvo z neposredno nadrejenim 



 

Priloga 1 

Št. vpr. Besedilo vprašanja 

q_74 Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja 

q_75 Zadovoljstvo s plačo 

q_76 Zadovoljstvo s statusom v organizaciji 

q_77 Zadovoljstvo z delovnimi pogoji (oprema, prostori) 

q_78 Zadovoljstvo z možnostmi za izobraževanje 

q_79 Zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve 

q_80 Zadovoljstvo z delovnim časom 

 

Spol Starost 

1 moški 1 do 30 let 

2 ženski 2 od 30 do 40 let 

9 b. o. 3 od 40 do 50 let 

Nivo v organizaciji 4 nad 50 let 

1 višji in srednji managerji 9 b..o. 

2 operativni vodje Stopnja izobrazbe 

3 samostojni strokovni kadri 1 dveletna srednja šola ali manj 

4 izvajalci 2 poklicna šola 

9 b..o. 3 srednja šola 

Staž v organizaciji 4 višja šola 

1 do 2 leti 5 visoka in več 

2 od 2 do 5 let 9 b..o. 

3 od 5 do 10 let 

4 od 10 do 20 let 

5 nad 20 let 

9 b..o. 

 

Vir: AT Adria, pooblaščeni izvajalec OCR Primož Bitenc 2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 2 

Metoda glavnih komponent – nefinančni dejavniki  

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 10,312 51,562 51,562 10,312 51,562 51,562 

2 1,336 6,681 58,243 1,336 6,681 58,243 

3 1,036 5,179 63,422 1,036 5,179 63,422 

4 ,794 3,969 67,391 ,794 3,969 67,391 

5 ,714 3,569 70,960 ,714 3,569 70,960 

6 ,607 3,033 73,993 ,607 3,033 73,993 

7 ,581 2,907 76,900 ,581 2,907 76,900 

8 ,560 2,798 79,698 ,560 2,798 79,698 

9 ,521 2,605 82,303 ,521 2,605 82,303 

10 ,466 2,331 84,634 ,466 2,331 84,634 

11 ,396 1,979 86,613 ,396 1,979 86,613 

12 ,387 1,937 88,550 ,387 1,937 88,550 

13 ,369 1,846 90,396 ,369 1,846 90,396 

14 ,337 1,686 92,082 ,337 1,686 92,082 

15 ,309 1,543 93,624 ,309 1,543 93,624 

16 ,298 1,492 95,117 ,298 1,492 95,117 

17 ,277 1,386 96,503 ,277 1,386 96,503 

18 ,252 1,258 97,761 ,252 1,258 97,761 

19 ,248 1,241 99,001 ,248 1,241 99,001 

20 ,200 ,999 100,000 ,200 ,999 100,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 



 

Priloga 2 

 

Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Zscore(n_64) ,722 ,412 ,053 ,027 -,026 -,246 -,032 -,025 -,175 ,175 ,027 ,118 -,165 ,065 ,019 ,290 -,225 -,017 ,007 
-

,001 

Zscore(n_16) ,683 ,306 -,012 -,263 ,086 ,392 ,181 -,070 ,279 -,058 -,066 ,008 ,070 -,088 ,084 -,003 -,237 -,090 ,041 ,007 

Zscore(n_58) ,749 ,401 -,099 -,020 -,108 ,028 ,146 ,219 -,059 -,047 ,015 ,158 -,135 ,042 -,098 -,205 ,064 ,017 -,199 ,198 

Zscore(n_18) ,772 ,169 -,066 -,215 ,216 -,048 -,026 ,061 -,093 ,246 -,082 -,292 -,127 ,135 ,077 -,177 ,071 -,105 -,018 
-

,150 

Zscore(n_37) ,710 ,211 -,358 -,041 -,078 ,079 -,051 ,359 -,035 -,213 -,071 -,150 ,081 -,091 -,083 ,221 ,103 ,098 ,009 
-

,113 

Zscore(n_24) ,619 ,435 ,147 ,140 ,326 ,070 -,374 -,108 ,128 ,086 ,194 ,033 ,039 -,155 -,066 -,016 ,147 ,052 ,073 ,050 

Zscore(n_62) ,651 ,090 ,359 ,101 -,070 -,449 ,231 ,181 ,283 -,007 ,016 -,111 ,139 -,076 ,010 -,086 -,041 ,061 ,077 
-

,008 

Zscore(n_69) ,766 -,258 ,197 -,104 -,100 ,063 -,156 ,199 -,042 -,124 ,184 ,259 -,107 ,015 -,070 -,143 -,085 -,038 ,093 
-

,215 

Zscore(n_40) ,713 -,257 ,237 -,335 -,037 -,045 -,280 ,083 -,027 -,144 ,110 -,140 ,153 ,176 ,060 ,087 -,024 -,099 -,057 ,190 

Zscore(n_20) ,703 -,222 ,298 -,356 -,161 ,091 ,038 -,064 ,045 ,247 -,131 ,123 -,027 -,108 ,077 ,096 ,162 ,212 -,089 
-

,024 

Zscore(n_56) ,729 ,276 -,101 ,110 -,292 ,033 ,016 -,139 -,255 ,050 -,030 ,118 ,346 ,086 ,155 -,096 ,074 -,026 ,123 
-

,027 

Zscore(n_12) ,734 -,218 ,172 -,011 ,291 -,018 ,076 -,073 -,331 -,023 -,211 -,013 ,144 -,157 -,274 -,045 -,100 -,010 -,005 ,030 

Zscore(n_61) ,637 -,022 ,428 ,384 ,146 ,274 ,207 ,002 ,005 -,103 -,025 -,040 -,057 ,291 -,005 ,108 ,090 ,049 ,009 
-

,026 

Zscore(n_53) ,810 -,032 -,030 ,227 -,108 -,072 -,116 -,280 ,080 -,145 ,025 -,062 ,042 -,066 ,043 -,019 -,060 -,021 -,344 
-

,139 

Zscore(n_34) ,705 -,367 -,049 ,343 ,063 ,070 -,008 ,254 -,030 ,129 -,051 ,048 -,051 -,219 ,234 ,046 ,032 -,197 -,010 ,077 

Zscore(n_52) ,780 -,038 ,025 ,036 -,277 ,021 -,026 -,234 -,114 -,202 -,018 -,216 -,291 -,132 ,051 -,068 -,005 ,074 ,179 ,090 

Zscore(n_6) ,659 -,180 -,287 -,190 ,332 -,151 ,340 -,152 -,081 -,141 ,288 ,082 -,004 -,021 ,108 ,059 ,106 ,024 ,011 
-

,004 

Zscore(n_27) ,720 -,132 -,282 ,010 ,172 -,201 -,178 -,090 ,234 -,137 -,349 ,205 -,056 ,156 ,027 -,020 ,040 ,014 ,081 ,028 

Zscore(n_47) ,767 -,182 -,184 ,016 -,264 ,017 ,109 -,147 ,197 ,190 ,082 -,024 -,004 ,040 -,298 ,091 ,113 -,212 ,053 ,011 

Zscore(n_32) ,701 -,340 -,366 ,173 ,022 ,108 -,056 ,061 ,052 ,230 ,128 -,085 ,063 ,107 -,023 -,075 -,199 ,258 ,012 ,057 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 20 components extracted. 

 

 

Statistike spremenljivke nefinančni dejavniki: 

Veljavni     322 

N  

Manjkajoči 2 

Povprečje 3,22 

Standardni odklon 0,90 

Asimetričnost -0,10 

Standardna napaka asimetrije 0,14 

Sploščenost -,050 

Standardna napaka sploščenosti 0,27 

Minimum 1 

Maximum 5 

 



 

Priloga 2 

 

Spremenljivka Nefinančni dejavniki: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 3 

 

Metoda glavnih komponent – finančni dejavniki  

 

Correlation Matrix 

 Z(f_5) Z(f_60) Z(f_25) Z(f_67) Z(f_41) 

Correlation 

Z(f_5) 1,000 ,388 ,268 ,431 ,438 

Z(f_60) ,388 1,000 ,231 ,646 ,431 

Z(f_25) ,268 ,231 1,000 ,268 ,216 

Z(f_67) ,431 ,646 ,268 1,000 ,491 

Z(f_41) ,438 ,431 ,216 ,491 1,000 

Sig. (1-tailed) 

Z(f_5)  ,000 ,000 ,000 ,000 

Z(f_60) ,000  ,000 ,000 ,000 

Z(f_25) ,000 ,000  ,000 ,000 

Z(f_67) ,000 ,000 ,000  ,000 

Z(f_41) ,000 ,000 ,000 ,000  

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,573 51,457 51,457 2,573 51,457 51,457 
2 ,858 17,164 68,621 ,858 17,164 68,621 
3 ,673 13,467 82,088 ,673 13,467 82,088 
4 ,548 10,956 93,044 ,548 10,956 93,044 
5 ,348 6,956 100,000 ,348 6,956 100,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 

Z(f_5) ,707 ,053 ,557 -,432 ,015 
Z(f_60) ,786 -,228 -,405 -,149 ,380 
Z(f_25) ,478 ,862 -,141 ,087 ,020 
Z(f_67) ,828 -,179 -,286 -,050 -,445 
Z(f_41) ,736 -,166 ,311 ,573 ,068 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 5 components extracted. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 3 

Statistike spremenljivke finančni dejavniki: 

Veljavni     323 

N  

Manjkajoči 2 

Povprečje 2,77 

Standardni odklon 0,92 

Asimetričnost 0,16 

Standardna napaka asimetrije 0,14 

Sploščenost -,035 

Standardna napaka sploščenosti 0,27 

Minimum 1 

Maximum 5 

 

Spremenljivka finančni dejavniki: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 4 

Metoda glavnih komponent – zadovoljstvo  

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5,637 51,247 51,247 5,637 51,247 51,247 

2 1,004 9,123 60,369 1,004 9,123 60,369 

3 ,806 7,332 67,701 ,806 7,332 67,701 

4 ,691 6,284 73,985 ,691 6,284 73,985 

5 ,560 5,091 79,076 ,560 5,091 79,076 

6 ,533 4,847 83,923 ,533 4,847 83,923 

7 ,494 4,494 88,417 ,494 4,494 88,417 

8 ,406 3,687 92,104 ,406 3,687 92,104 

9 ,335 3,044 95,148 ,335 3,044 95,148 

10 ,284 2,577 97,726 ,284 2,577 97,726 

11 ,250 2,274 100,000 ,250 2,274 100,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zscore(z_70) ,715 ,161 ,198 -,356 -,004 ,181 -,395 -,319 ,040 -,042 ,056 

Zscore(z_71) ,788 -,233 -,076 ,003 -,110 -,368 -,176 ,024 -,161 ,317 ,119 

Zscore(z_72) ,643 ,140 -,597 -,049 ,119 ,368 ,123 -,010 ,056 ,199 ,027 

Zscore(z_73) ,752 ,044 -,400 -,070 -,280 -,214 -,153 ,116 ,135 -,206 -,212 

Zscore(z_74) ,786 -,298 ,079 ,298 -,075 ,037 ,056 ,001 ,318 -,106 ,276 

Zscore(z_75) ,741 -,276 ,343 ,136 ,172 ,214 -,143 ,233 ,081 ,127 -,257 

Zscore(z_76) ,802 -,281 -,042 ,036 -,033 ,203 ,052 ,069 -,409 -,233 ,064 

Zscore(z_77) ,683 ,138 ,148 -,516 ,256 -,169 ,239 ,247 ,061 -,049 ,086 

Zscore(z_78) ,780 -,136 ,121 ,017 -,029 -,122 ,398 -,388 ,004 ,030 -,182 

Zscore(z_79) ,537 ,622 ,284 ,132 -,415 ,115 ,124 ,126 -,052 ,083 ,026 

Zscore(z_80) ,596 ,483 -,046 ,405 ,425 -,196 -,108 -,058 -,064 -,085 ,002 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 11 components extracted. 
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Statistike spremenljivke zadovoljstvo: 

Veljavni     315 

N  

Manjkajoči 10 

Povprečje 3,61 

Standardni odklon 0,81 

Asimetričnost -0,41 

Standardna napaka asimetrije 0,14 

Sploščenost -0,05 

Standardna napaka sploščenosti 0,27 

Minimum 1 

Maximum 5 

 

Spremenljivka zadovoljstvo: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priloga 5 

Metoda glavnih komponent – motivacija 

 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative 

% 

1 4,610 46,099 46,099 4,610 46,099 46,099 

2 ,970 9,699 55,798 ,970 9,699 55,798 

3 ,841 8,413 64,211 ,841 8,413 64,211 

4 ,699 6,988 71,199 ,699 6,988 71,199 

5 ,661 6,612 77,811 ,661 6,612 77,811 

6 ,563 5,626 83,437 ,563 5,626 83,437 

7 ,489 4,894 88,331 ,489 4,894 88,331 

8 ,460 4,596 92,927 ,460 4,596 92,927 

9 ,391 3,911 96,838 ,391 3,911 96,838 

10 ,316 3,162 100,000 ,316 3,162 100,000 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zscore(m_8) ,476 ,610 ,510 ,167 -,221 -,020 ,168 ,162 ,062 ,078 

Zscore(m_54) ,732 -,221 ,048 -,090 -,078 -,523 -,043 ,120 -,304 ,128 

Zscore(m_51) ,741 ,101 ,029 -,118 -,190 ,280 -,525 ,113 -,115 -,097 

Zscore(m_23) ,743 -,115 ,048 -,199 -,360 ,075 ,266 -,363 -,079 -,221 

Zscore(m_48) ,594 -,111 ,468 -,257 ,551 ,158 ,026 -,118 -,049 ,068 

Zscore(m_63) ,701 ,284 -,273 -,335 ,054 -,240 -,104 -,117 ,387 ,079 

Zscore(m_29) ,657 ,209 -,488 -,132 ,129 ,251 ,295 ,261 -,174 ,062 

Zscore(m_13) ,667 ,249 -,161 ,504 ,319 -,150 -,064 -,156 -,071 -,237 

Zscore(m_15) ,739 -,284 -,086 ,384 -,125 ,191 -,023 -,183 ,080 ,356 

Zscore(m_68) ,694 -,496 ,102 ,111 ,002 -,005 ,096 ,348 ,285 -,196 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 10 components extracted. 
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Statistike spremenljivke motivacija: 

Veljavni     323 

N  

Manjkajoči 2 

Povprečje 3,51 

Standardni odklon 0,81 

Asimetričnost -0,51 

Standardna napaka asimetrije 0,14 

Sploščenost 0,09 

Standardna napaka sploščenosti 0,27 

Minimum 1 

Maximum 5 

 

Spremenljivka motivacija: 

 

 

 

 

 

 



  


