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POVZETEK 

V magistrski nalogi so predstavljena teoretična izhodišča s področja vodenja, stilov vodenja 

in dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih za delo v javnem sektorju, predstavljene 

pa so nekatere tudi že opravljene raziskave na omenjenih področjih. Za organizacijo so 

zaposleni pomemben dejavnik, zato pravilno vodenje in motiviranje pomembno prispeva k 

uspešnosti in učinkovitosti. Ugotovitve empiričnega dela so pokazale, da ima v javnem 

sektorju demokratični stil vodenja statistično pomembnejši vpliv na motivacijo zaposlenih za 

delo kot avtokratični stil vodenja. Za sedanjo zaostreno gospodarsko situacijo, ko so 

varčevalni ukrepi v javnem sektorju vsakdanjik, je pomembna tudi druga ugotovitev 

raziskave, in sicer, da imajo nematerialni dejavniki statistično pomembnejši vpliv na 

motivacijo zaposlenih kot materialni dejavniki. Področje motivacije in motiviranja je 

kompleksna zadeva, vodje bi se morali zavedati, da ni le plača tisto, kar motivira zaposlene za 

delo. Naloga vodje je, da skuša pri svojih zaposlenih doseči visoko stopnjo motiviranosti, saj 

so motivirani zaposleni največji kapital organizacije. 

Ključne besede: vodenje, stili vodenja, motivacija, motivacijski dejavniki, javni sektor. 

ABSTRACT 

The master's thesis presents theoretical origins from the field of leading, leadership types and 

factors that influence work motivation of public servants. Presented are also so previously 

conducted researches from the mentioned field. Employees are an important factor for the 

organization; therefore proper leading and motivation have an important impact on 

successfulness and effectiveness. Findings of the empirical part showed, that the democratic 

leadership type has a statistically more important impact on work motivation in the public 

sector as the autocratic leadership type. For the current exacerbated economic situation, where 

saving measures in the public sector have become a daily routine, the second finding of the 

research is also important, namely that non-financial factors have a statistically more 

important impact on employee motivation than financial ones. The field of motivation and 

motivating is a complex subject; leaders should be aware that salary is not the only factor that 

motivates employees for work. The leader’s task is to reach the highest possible motivation of 

employees, since motivated employees are the greatest capital of the organization.  

Keywords: leading, leadership styles, motivation, motivational factors, public sector. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Vodenje je posebna spretnost in veščina managerjev, ki je ne moremo enačiti z upravljanjem, 

saj zahteva posebna znanja in spretnosti ravnanja z zaposlenimi pri delu (Luckman Jagodič 

2007). Vodenje ni enkratno dejanje, je dalj časa trajajoč proces z namenom doseganja 

določenih ciljev, kot so usmerjanje in spreminjanje ljudi (Sullivan in Decker 2005). Ule 

(2000) navaja naslednje osebne značilnosti dobrega vodje: samozavest, empatija, 

ekstrovertiranost, strokovnost, komunikativnost in čustvena inteligentnost. Pri vodenju gre za 

osebno odločitev in odgovornost, gre za način mišljenja, da s svojim vedenjem prispevamo k 

skupnim ciljem (Miller 2003). 

Uspešen manager sodeluje pri izbiri sodelavcev, izvaja kadrovsko funkcijo, s sodelavci 

komunicira, jih motivira, se prilagaja njihovim sposobnostim, ciljem organizacije in 

vsakokratnim okoliščinam ter nenehnim spremembam notranjega in zunanjega okolja 

organizacije. Poznati mora motivacijske teorije, imeti mora sposobnost vplivati na ljudi, imeti 

mora jasno vizijo in cilje. Uspešni in učinkoviti managerji prilagajajo svoj stil vodenja 

zaposlenim. Cilj vsakega managerja bi moral biti, da pozna individualne lastnosti zaposlenih, 

specifična znanja in prednosti vsakega posameznika, ker lahko tako »iztrži« največjo 

produktivnost za organizacijo.  

Stil vodenja lahko opredelimo tudi kot hierarhični odnos vodje do njegovih podrejenih, ki se 

vzpostavi zato, da bi vodja lahko opravljal med seboj dve prepleteni funkciji: upravljanje 

nalog in upravljanje ljudi (Treven in Srića 2001). Zgodnejši pristopi k preučevanju stilov 

vodenja so se usmerjali predvsem na vodjo in značilnosti njegovega vedenja, novejši pristopi 

pa upoštevajo tudi vpliv stilov vodenja na motivacijo podrejenih (Chelladurai 1984). Takšen 

pristop sprejemajo različni avtorji (na primer Blanchard, Olmstead in Lawrence 2013 ter 

Fiedler, Chemers in Mahar 1997) kot pravilen, saj je vodenje medoseben proces in zahteva 

veliko neposredne interakcije. Avtorji so si enotni v tem, da ne obstaja univerzalni ali 

najučinkovitejši stil vodenja za vse situacije, pravijo, da je »situacija« tisti dejavnik, ki je 

odločilni pri določanju najboljšega načina vodenja. To je osnovna ideja situacijskega vodenja. 

Uspešnost organizacije je močno odvisna od značilnosti vodij ter njihovih stilov vodenja. Stil 

vodenja je orientacija v vedenju managerja, ki je lahko usmerjen k zaposlenim ali k izvajanju 

nalog. Za vodje, ki so usmerjeni k nalogam oziroma k delu, je značilno poudarjanje 

skupinskih ciljev in njihovo doseganje. Ti vodje imajo visoko potrebo po doseganju 

rezultatov, do sodelavcev in podrejenih pa vzdržujejo psihološko distanco. Za vodje, ki so 

usmerjeni k ljudem oziroma odnosom, je značilno, da visoko vrednotijo dobre medsebojne 

odnose, zato je njihov glavni cilj vzpostaviti prijazno in podporno delovno vzdušje (Adeyemi-

Bello 2001). 
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Motivacijo managerji uporabljajo kot orodje za usmerjanje aktivnosti v želeno smer (Lipičnik 

in Možina 1998). Motivirani zaposleni usklajujejo in uresničujejo svoje cilje s cilji 

organizacije, manager pa mora znati poiskati načine za spodbudo in za ohranjanje 

motiviranosti (Keenan 1996). Na motivacijo vplivajo različni dejavniki: individualne razlike 

zaposlenih, značilnosti dela in organizacijska pravila. Managerji bi morali pri upravljanju s 

človeškimi viri upoštevati spoznanja o vseh motivacijskih dejavnikih. V sodobnem 

poslovnem svetu sta motivacija in zadovoljstvo zaposlenih ena od pomembnejših nalog 

managerjev, saj oba dejavnika bistveno vplivata na produktivnost. 

Dejavnike, s katerimi motiviramo in spodbujamo zaposlene, delimo v dve skupini, na 

materialne in nematerialne. Manager mora poiskati tiste dejavnike, ki imajo največjo 

potencialno težo in imajo realno možnost za izvedbo. Uspeh in zadovoljstvo zaposlenih sta 

danes vse bolj individualni kategoriji in zaposleni si ju predstavljajo na različne načine. 

Mnogi si želijo usklajeno poklicno in zasebno življenje ter več prostega časa, drugi si želijo 

upoštevanje in uresničevanje svojih idej, tretji strokovni razvoj. Raziskave vzrokov za vse 

večjo nemotiviranost zaposlenih, ne glede na različnost uporabljenih metodologij, nedvoumno 

kažejo na glavnega krivca: to namreč niso makroekonomske okoliščine, saj raziskave v času 

pred krizo in zdaj niso občutno različne. Vzrok za nemotiviranost so namreč vodje (Gruban 

2010).  

V magistrski nalogi se lotevamo vprašanja, kako stil vodenja managerja vpliva na motivacijo 

zaposlenih pri delu. V našo raziskavo smo vključili zaposlene iz javnih zavodov, skladov, 

agencij in ministrstva, ki pokriva področja kmetijstva, gozdarstva in okolja.  

Po preučitvi teoretičnih izhodišč stilov vodenja in motivacijskih dejavnikov smo si za osrednji 

namen magistrske naloge postavili nalogo, preučiti, kako različni stili vodenja managerja 

vplivajo na motivacijo zaposlenih, spoznati materialne in nematerialne motivacijske 

dejavnike, ugotoviti, kateri motivacijski dejavniki poleg stila vodenja zaposlenega 

spodbudijo, da je uspešnejši in učinkovitejši.  

Za javne zavode velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS, Ur. l. RS, št. 56/2002), 

v zadnjih dveh letih tudi kadrovski načrt Vlade RS, ki zmanjšuje število zaposlenih in 

omejuje nagrajevanje, tako da je treba čedalje več delovnih nalog opraviti z manj kadrovskimi 

resursi. Prav v takih primerih lahko do večje produktivnosti pripomorejo nematerialni 

motivacijski dejavniki, sodobni stili vodenja, ki tudi v javni sektor prinašajo sodobne 

podjetniške pristope. 
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1.2 Namen, cilji in temeljne teze magistrske naloge 

1.2.1 Namen 

Osrednji namen magistrske naloge je ugotoviti, kako vpliva stil vodenja managerja na splošno 

motivacijo zaposlenih za delo v javnem sektorju. Z raziskavo in predstavljenimi ugotovitvami 

smo želeli ugotoviti na kakšen način, še posebej v času težkih gospodarskih razmer, ko se v 

javnem sektorju srečujemo z nižanjem plač in drugih materialnih prejemkov, ko smo omejeni 

s finančnimi in kadrovskimi resursi, lahko vodja s svojim stilom vodenja vpliva na motivacijo 

zaposlenih za delo v javnem sektorju. Z znanstvenim aparatom želimo preučiti, kako in v 

kolikšni meri stil vodenja managerja vpliva na motivacijo zaposlenih za delo v javnem 

sektorju, saj raziskav, ki bi preučile vpliv stila vodenja managerjev na motivacijo zaposlenih 

za delo v javnem sektorju, ni oziroma niso znane. Izbrana vsebina je pomembna tako z vidika 

začrtanja sistematičnega področja vodenja v javnem sektorju, kot tudi z vidika sprememb, s 

katerimi se v procesu modernizacije sooča javni sektor. 

1.2.2 Cilji raziskave 

Cilji, ki jih želimo doseči v raziskavi, so naslednji: 

 preučiti in analizirati razpoložljivo znanstveno in strokovno literaturo s področja vodenja, 

s poudarkom na stilih vodenja, 

 teoretično predstaviti in opredeliti pomen ter razumevanje pojma vodenje, 

 analizirati razpoložljivo literaturo s področja motivacijskih teorij, 

 empirično raziskati motivacijske dejavnike, ki jih uporabljajo managerji kot orodje za 

motivacijo zaposlenih, 

 ugotoviti, kako motivacijski dejavniki, materialni ali nematerialni, vplivajo na delovno 

uspešnost zaposlenih, 

 ugotoviti, kako različni stili vodenja managerjev vplivajo na motivacijo zaposlenih pri 

delu, 

 analizirati in interpretirati rezultate ter podati predloge za izboljšanje. 

1.2.3 Vzorec 

Populacijo predstavljajo zaposleni v javnem sektorju in sicer v javnih zavodih, agencijah in 

skladih s področja kmetijstva, gozdarstva in okolja ter zaposleni v ožjem delu resornega 

ministrstva, ki pokriva omenjena področja. Bazo kontaktov omenjenega vzorca smo dobili 

preko oseb zaposlenih v kadrovskih službah, ki smo jim predstavili raziskavo in njen namen. 

Dogovorili smo se, da bodo anketo posredovali vsem zaposlenim ali naključno izbranim 
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zaposlenim v svojem zavodu, glede na njihove zmožnosti elektronskega poslovanja. V vzorec 

so bili anketiranci izbrani priložnostno, in sicer po načelu snežne kepe. 

1.2.4 Hipoteze 

Hipoteze so bile oblikovane na osnovi pregledane literature, na podlagi ugotovitev avtorjev, 

ki bodo vir za teoretični del naloge. Na osnovi zastavljenih ciljev, pridobljenih izkušenj in 

znanj smo si v magistrski nalogi zastavili naslednji temeljni raziskovalni hipotezi: 

Hipoteza 1: Pri zaposlenih v javnih zavodih ima demokratičen stil vodenja statistično 

značilno večji vpliv na splošno stopnjo motivacije zaposlenih za delo.  

Hipoteza 2: Nematerialni dejavniki imajo statistično značilno večji vpliv na motivacijo 

zaposlenih za delo kot materialni dejavniki. 

Podatke za preverjanje hipotez smo pridobili z metodo anketiranja. Rezultati anketnih 

vprašalnikov so bili obdelani s pomočjo programskega paketa SPSS.  

1.2.5 Opredelitev metod dela 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del magistrske naloge vsebuje spoznanja 

iz teoretičnega dela, v katerem smo analizirali razpoložljivo literaturo in vire o vodenju, s 

poudarkom na stilih vodenja managerjev, ter preučili teoretična izhodišča s področja 

motivacije.  

V drugem delu magistrske naloge, ki je sestavljen iz empiričnega dela, pa smo za namen 

raziskave uporabili metodo zbiranja podatkov z lastno oblikovanim anketnim vprašalnikom, s 

pomočjo katerega smo z verodostojnimi statističnimi metodami obdelali podatke, pridobljene 

s strani zaposlenih v javnih zavodih, skladih, agencijah in ministrstva s področja kmetijstva, 

gozdarstva in okolja. 

Vprašanja zaprtega tipa so osnova za potrditev ali zavrženje zastavljenih hipotez. Uporabili 

smo statistično metod multiple linearne regresijske analize. Skušali smo ugotoviti ali se 

motivacija zaposlenih za delo razlikuje glede na stil vodenja, ki ga ima manager. S korelacijo 

bomo ugotavljali povezavo med prevladujočim stilom vodenja managerjev in splošno stopnjo 

motivacije zaposlenih. Z regresijsko analizo smo proučevali odnos med odvisno 

spremenljivko – motivacijo zaposlenih pri delu in eno ali več neodvisnih spremenljivk.  

V splošnem delu anketnega vprašalnika smo pridobili osnovne podatke in informacije ter 

demografske podatke o anketirancu (spol, starost, stopnjo izobrazbe, delovne izkušnje, 

delovno mesto).  
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Drugi del anketnega vprašalnika se je navezoval na postavljene hipoteze. Anketni vprašalnik 

je sestavljen iz sklopov zaprtih in odprtih vprašanj s področij stilov vodenja in motivacijskih 

dejavnikov, ki smo ga sami oblikovali. Zaprta vprašanja merimo s štiristopenjsko Likertovo 

lestvico, s katero bodo anketiranci podali stopnjo strinjanja/nestrinjanja s predlaganimi 

stališči. Skala se bo gibala od 1 do 4 (1 – zelo se strinjam, 2 – se strinjam, 3 – se ne strinjam, 

4 – sploh se ne strinjam).  

Glede na problem, hipoteze, nabor in obseg zbranih podatkov bomo uporabili tudi nekatere od 

naslednjih metod:  

 deskriptivna (opisna) statistika (frekvence, odstotki, povprečja, standardni odklon …),  

 inferenčna statistika (korelacije – Pearsonov, analiza variance …).  

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

predstavitev (stolpčni, črtni, tortni in/ali frekvenčni histogrami in/ali frekvenčni poligoni).  

Uporabili smo metodo deskripcije, po kateri bodo objektivno opisana določena dejstva 

oziroma pojavi, ki se nanašajo na občutenje motivacije. Z uporabo deduktivne metode smo 

sistematično proučili raziskovana dejstva, procese in pojave, ki se nanašajo na obravnavano 

temo, s pomočjo metode sinteze pa smo sestavili ugotovitve v novo celoto. V raziskavi smo 

opredelili tudi ostale dejavnike, ki poleg stila vodenja prav tako pomembno vplivajo na 

motivacijo zaposlenih pri delu.  

V teoretičnem delu smo uporabili metodo kompilacije. Literatura, ki smo jo preučili, je v več 

jezikih (slovenski, hrvaški, angleški). Pri raziskovalnem delu smo uporabili metodo zbiranja 

podatkov z lastno izdelanim spletnim anketnim vprašalnikom. S pomočjo statističnega paketa 

SPSS smo z verodostojnimi statističnimi metodami obdelali pridobljene podatke.  

Sklep magistrske naloge bo sledil iz analize podatkov. Podatke smo analizirali s pomočjo 

statističnega programa SPSS za Windows. Glede na analizo podatkov smo z metodo 

komparacije opravili zaključni del magistrske naloge v obliki sklepa.  

1.3 Predpostavke in omejitve 

Magistrsko delo bo služilo tudi kot utemeljitev, da niso pomembni samo materialni dejavniki, 

temveč tudi nematerialni motivacijski dejavniki, ki zaposlene motivirajo za delo.  

Naloga temelji na naslednjih predpostavkah: 

 različni motivacijski dejavniki so ključnega pomena za motivacijo zaposlenih pri delu, kar 

dolgoročno zagotavlja obstoj in uspešnost organizacije, 

 vpliv stila vodenja managerja pomembno vpliva na motivacijo zaposlenih pri delu, 
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 podatki, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, so resnični in na osnovi tega lahko 

zastavljene hipoteze potrdimo ali zavržemo.  

Naloga ima sledeče omejitve: 

 primarna omejitev raziskave je njena osredotočenost samo na zaposlene v javnih zavodih, 

agencijah in ministrstva s področja kmetijstva, gozdarstva in okolja, 

 omejili smo se samo na zaposlene sodelavce, ne pa tudi na delavce, ki delo opravljajo 

preko javnih del in študentskih napotnic, ker je njihov delež zanemarljiv in je še v 

upadanju, 

 ker je posameznega vodjo ocenjevalo različno število podrejenih, bi njihova struktura 

lahko močno vplivala na oceno lastnosti vodje, ki vplivajo na splošno stopnjo motivacije 

za delo, zato smo ugotavljali razlike tudi po demografskih dejavnikih (stopnja izobrazbe, 

starost in spol), 

 izsledki ugotovitev bodo narejeni na podlagi vrnjenih anketnih vprašalnikov. 

Kljub navedenim omejitvam pričakujemo statistično relevantne rezultate in z njihovo 

primerno interpretacijo ter utemeljitvijo bo mogoče potrditi ali ovreči zastavljene hipoteze. 
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2 VODENJE 

Vodenje je del ravnanja v vseh teorijah o managementu. Preučuje razmerja med ljudmi, ki 

stopajo v poslovne odnose. V nadaljevanju so tako klasične teorije managementa kot teorije 

managementa o ravnanju z ljudmi vodenje opredeljevale kot del managementa (Kramar 

Zupan 2009, 110). 

Vodenje je eno najpogosteje preučevanih področij življenja in dela ljudi. Že najstarejši znani 

zapisi se ukvarjajo z vprašanjem uspešnosti vodenja, predvsem z iskanjem odgovorov na 

naslednja vprašanja: kako zagotoviti uspešno vodenje, kako prepoznati uspešnega vodjo, ali 

so lastnosti vodje univerzalne ne glede na čas in prostor, predvsem pa, kako postati uspešen 

vodja. V celotni zgodovini človeštva, od prvih združb pa do današnjih držav, je bilo vodenje 

pomemben dejavnik njihovega obstoja. Lahko celo rečemo, da so bila prva pomembnejša 

preučevanja vodenja opravljena prav za potrebe takratne najstarejše oblike državne uprave. 

Razvoj držav, učinkovita organiziranost in njihova konkurenčna prednost so vsebine, ki so 

neločljivo povezane z vodenjem in ravnanjem z ljudmi (Stare in Seljak 2006, 1). 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2008, knjiga IV, 3238) ima glagol voditi 

naslednje pomene: 

biti na najvišjem mestu pri usmerjanju dejavnosti: 

 kake skupine, skupnosti, organizacije, voditi stranko, voditi državo, 

 kake delovne enote, voditi podjetje, šolo, tovarno, prodajni oddelek, biti na najvišjem 

mestu pri odločanju o poteku česa.  

2.1 Opredelitev vodenja 

Pojem managementa največkrat povezujemo z angleškim glagolom »to manage«, kar v 

dobesednem pomenu pomeni upravljati. Ta prevod pa ni povsem primeren, ker ga lahko 

povezujemo z lastnino, ki pa je stvar lastnikov (Pirtovšek 1998, 3). Lipovec (1987) pa 

nasprotno upravljanje določa kot organizacijsko funkcijo. Pojem vodenja je star in se je 

najprej uporabljal na vojaškem ter na političnem področju ter se šele nato začel uporabljati na 

področju poslovnega sveta.  

V teoriji managementa lahko zasledimo vodenje le kot eno izmed funkcij managementa. 

Funkcije managementa so aktivnosti, ki sestavljajo proces managementa. V teoriji 

managementa so po Desslerju (2001, 577) te funkcije štiri: načrtovanje, organiziranje, 

vodenje in nadzorovanje. 

Funkcija načrtovanja je organizacijska funkcija, katere namen je določanje nalog in poti ter 

uporabe virov za doseganje načrtovanih ciljev. Pri funkciji organiziranja gre za vzpostavljanje 

in povezovanje struktur in razmerij v neko celoto, ki omogoča doseganje začrtanih ciljev. Z 
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delegiranjem dosežemo pravilno izvajanje nalog in izrabo virov. Namen funkcije vodenja je 

usmerjanje, vplivanje in motiviranje vseh skupin ali zaposlenih, da delujejo v skladu s 

politiko organizacije. Med funkcije vodenja lahko prištejemo še komuniciranje, kadrovanje, 

reševanje problemov, sprožanja akcij, svetovanje, informiranje, to je vodenje v najširšem 

smislu. Dimovski in Penger (2001, 7) navajata, da gre pri funkciji vodenja za ustvarjanje 

skupne organizacijske kulture in vrednot, vključuje sporočanje ciljev vsem zaposlenim in za 

vnašanje volje za zasledovanje čim boljših dosežkov. Namen funkcije nadzorovanja je 

preverjanje, nadziranje uporabljenih postopkov ter izvajanje morebitnih potrebnih popravkov, 

če pride do kakršnih koli pomanjkljivosti oziroma odstopanj od zastavljenih ciljev. Možina 

(1994) navaja, da gre pri nadzorovanju za zbiranje in sporočanje informacij o uspešnosti in 

učinkovitosti1 delovanja organizacije odločevalcem, da ti primerjajo dosežene izide z 

načrtovanimi ter odločajo o morebitnih ukrepih za izboljšanje.  

Ta razdelitev štirih temeljnih funkcij managementa se zdi najprimernejša, ker zajema vsa 

področja poslovanja organizacije in omogoča uspešno in učinkovito poslovanje tako na kratki 

kot na dolgi rok. Vse dodatne funkcije lahko umestimo v katero izmed štirih temeljnih 

funkcij, kot to navajajo in dokazujejo različni avtorji. 

Študije o vodenju so se začele okrog leta 1940, na začetku druge svetovne vojne, ko so se 

mnogi posamezniki po svetu preizkušali v voditeljstvu. Kar nekaj časa je vodenje veljalo kot 

koncept, ki je v domeni moških, predvsem se je v začetku nanašalo na vojaško področje. 

Splošno veljavno je bilo, da so voditelji lahko le izjemni ljudje s prirojenimi lastnostmi, ki jim 

je vodenje ljudi namenjeno. Skozi zgodovino se je pokazalo, da lahko nemalokrat pozitivne 

lastnosti hitro postanejo šibkosti. Na to je leta 1957 opozoril psiholog Leon Festinger (Hooper 

in Potter 1997) v svoji teoriji kognitivne disonance, ki pravi, da imajo taki ljudje težave s 

sprejemanjem novih informacij, po tem, ko so že sprejeli odločitev, pa se ta glede na nove 

informacije prikaže za napačno. To lahko privede do konflikta med dvema prepričanjema, kar 

je v zgodovini že večkrat privedlo do katastrofalnih posledic. Tako ima beseda vodja ali 

voditelj velikokrat tudi negativni pomen. 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se ameriški teoretiki preusmerili iz raziskovanja 

lastnosti voditeljev na raziskovanje obnašanja, na to, kaj in kako vodje delajo. Raziskovanje je 

še vedno potekalo pod okriljem vojske. Najbolj znane so raziskave z dveh univerz, in sicer 

Ohio State University in University of Michigan. Z raziskavami so prišli do teorije, ki pravi, 

da obstajata dva temeljna stila vodenja. Prvi je vodenje, usmerjeno v izvajanje nalog, in drugi 

je stil vodenja, usmerjen na ljudi (Reddin 1970). Vodja, ki je usmerjen na delovne naloge, 

razdeli zaposlene po različnih nalogah, predstavi pravila in navodila, zastavi cilje, ki jih 

                                                   

1 Različni avtorji (Drucker 2001, Možina 1994, Certo 1997 in drugi) so opredelili pojma, ki se med 

seboj razlikujeta: Uspešnost (angl. effectiveness) je stopnja učinka izvršitve cilja, to je, ali se je delalo 
prave stvari. Učinkovitost (angl. efficiency) pa je obseg uporabe virov, povezanih z izvršitvijo cilja, to 
je, kakšen je bil uspeh glede na porabljena sredstva oziroma ali se je delalo stvari pravilno. 
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zaposleni morajo doseči. Vodja, ki je usmerjen na ljudi, na prvo mesto postavlja zaposlene in 

skrbi za dobre delovne in medosebne odnose. Raziskovalci na univerzi Ohio State University 

so stil vodenja, ki je usmerjen na delovne naloge poimenovali »spodbujanje strukture«, 

medtem ko so stil vodenja, ki je usmerjen na ljudi, poimenovali »upoštevanje« (Kavčič 1991, 

220–222). 

Med zgodnje raziskave o vodenju prištevamo model osebnostnih značilnosti vodje, ki temelji 

na domnevah, da so za vodjo značilne nekatere osebnostne, socialne in fizične posebnosti. 

Moorhead in Griffin (2010, 357) opredeljujeta moč kot potencialno sposobnost osebe ali 

skupine za izvajanje nadzora nad drugo osebo ali skupino. Moč torej opredeljujeta kot 

sposobnost premagovanja upora, z namenom upravljanja drugih po lastni želji. Po mnenju 

Collinsona (2005, 1419) je najboljša defininicija za sodobno vodenje skupek stališč, 

prepričanj in praktičnih izkušenj. Gre za udejstvovanje ljudi znotraj iste organizacije, ki so 

povezani v prizadevanju za dosego skupnega poslanstva, pri tem pa je ločnica med klasičnimi 

vlogami vodje in sledilci zabrisana.  

Empirično raziskovanje vodenja se je pričelo z iskanjem osebnostnih značilnosti, ki ločujejo 

vodje od nevodij. Pozneje so se razvili vedenjski modeli, tem so sledili še situacijski modeli 

vodenja. Raziskovalci so bili prepričani, da so osebnostne lastnosti povezane z vodenjem, 

vendar so kasneje ugotovili, da je njihov vpliv prilagojen potrebam situacije. Naslednja 

sprememba paradigme se je zgodila v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, z 

naraščanjem zanimanja za karizmatično, vizionarsko, inspiracijsko in transformacijsko 

vodenje. Prevladalo je stališče, da so tako osebnostne lastnosti kot tudi situacije pomembne 

pri določanju uspeha in učinkovitosti vodenja (Senica 2010). Po Sullivanu in Deckerju (2005) 

pri vodenju ne gre za enkratno dejanje, ampak je to dalj časa trajajoč proces vplivanja na 

ljudi, ki se nanaša na usmerjanje in spreminjanje, z namenom doseganja zastavljenih ciljev. 

Vzpostavi se proces interakcije med vodjem in zaposlenimi. Avolio in Vogelgesang (2011, 

180) vodenje opredeljujeta kot proces pomikanja vodij in njihovih sledilcev proti ciljem. 

Prvotne opredelitve vodenja so vodjo izpostavljale kot središče procesa vodenja, za novejše 

proučevanje in definiranje vodenja pa je zančilno, da v ospredje postavlja situacijo in sledilce 

ter iskanje potencialnih razlogov za uspešno sledilstvo. 

2.2 Proces vodenja 

Vodenje je del ravnanja v vseh teorijah o managementu. Že babilonski kralj Hamurabi je na 

Bližnjem vzhodu izdal zakon, ki je urejal tudi poslovne zadeve, razmerja med ljudmi, plače in 

podobno. Prav ta razmerja med ljudmi v poslih nakazujejo zametke vodenja. V nadaljevanju 

so tako klasične teorije managementa kot teorije managementa o ravnanju z ljudmi vodenje 

opredeljevale kot del managementa (Kramar Zupan 2009, 110). 
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Pojem managementa največkrat povezujemo z angleškim glagolom »to manage«, kar v 

dobesednem pomenu pomeni upravljati. Ta prevod pa ni povsem primeren, ker ga lahko 

povezujemo z lastnino, ki pa je stvar lastnikov (Pirtovšek 1998, 3). Lipovec (1987) pa 

nasprotno upravljanje določa kot organizacijsko funkcijo. Pojem vodenja je star in se je 

najprej uporabljal na vojaškem ter na političnem področju in se šele nato začel uporabljati na 

področju poslovnega sveta.  

Z izrazom vodenje si navadno predstavljamo proces, v katerem vodja vpliva na posameznika 

ali skupino, da nekaj stori, da opravi neko delo. Takšna opredelitev je sicer poenostavljena, v 

praksi in literaturi se pojavljajo številne različne opredelitve vodenja, velike pa so tudi razlike 

v dejavnostih tistih, ki so vodje. Sodobni viri naštevajo predvsem nasledne štiri temeljne 

funkcije managementa: načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje. Vodenje zagotavlja 

dosego ciljev organizacije, vodje pa želijo vplivati na vedenje posameznika ali skupine, ne 

glede na razlog ali skladnost ciljev posameznika in organizacije (Stare in Seljak 2006, 32). 

Vodenje lahko opredelimo tudi kot proces, v katerem enakovredno sodelujejo vodja, sledilci 

in okoliščine. Za uspešnost tega procesa je torej potrebna usklajenost med lastnostmi vodje, 

zmožnostmi sledilcev in okoliščin, v katerih vodenje poteka. Tako lahko opredelimo, da na 

proces vodenja vplivajo osebnostne lastnosti vodje, njegove vrednote, motivacija. Nadalje se 

v tej interakciji pojavljajo vrednote sledilcev, njihove izkušnje, njihove osebnostne lastnosti in 

obnašanje v posameznih okoliščinah, kot tretji dejavnik uspešnosti procesa vodenja pa se 

seveda pojavlja še okolje. Pri tem lahko kot okolje razumemo zunanje okolje organizacije, ki 

ga predstavljajo  konkurenti, kultura okolja, vrednote ter notranje okolje organizacije, ki ga 

predstavljajo organizacijska klima, politika in strategije podjetja, odnosi med sodelavci in 

drugo (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 130–132).  

2.3 Delegiranje kot funkcija vodenja 

Delegiranje sodi v eno izmed dokaj zahtevnih nalog, ki jo mora izvajati vsak vodja. 

Delegiranje pomeni dodeljevanje nalog, del in projektov, pa tudi pristojnosti, pooblastil ter 

tudi odgovornosti. Izvaja se v smeri od neposrednega vodje na sodelavca oziroma 

delegiranca. Za delegiranje je značilno, da prenesemo predmet delegiranja, ohranimo pa 

odgovornost za predmet delegiranja in delegiranca. 

Proces delegiranja je neprekinjen in vključuje analiziranje, načrtovanje, organiziranje, 

vodenje, izvajanje, nadzorovanje in stalno izboljševanje. Vse faze, razen izvajanja izvršuje 

vodja, vendar skuša aktivno vključevati sodelavce. Zagotoviti mora, da je delegiranje 

izvedeno na najboljši možni način, da je predmet delegiranja dodeljen najustreznejšemu 

delegirancu in da bo naloga ustrezno izvršena. To pomeni, da morajo biti za delegiranje 

ustrezno usposobljeni tako vodje kot delegiranci, ki skupaj zagotavljajo optimalen proces z 

želenimi rezultati. 
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Kljub jasno določenim vlogam pa je delegiranje tudi stvar medsebojnega usklajevanja, 

dogovarjanja in iskanja konsenza glede predmeta delegiranja. Vodja je odgovoren za 

postopke, zato so njegove odločitve ključne, vendar je priporočljivo, da v vse navedene faze 

delegiranja vključuje tudi sodelavce. V nasprotnem primeru se bo delegiranje spreobrnilo v 

avtokratsko dodeljevanje nalog in del, kar pa ni odlika sodobnega vodje in še manj 

demokratičnega načina vodenja. Pomembno je, da vodja vztraja pri aktivnem vključevanju 

sodelavcev v postopke delegiranja, saj v tem primeru dosega boljše rezultate pri udejanjenju 

predmeta delegiranja. Poiskati je treba pravo mero pri koordiniranju delegiranja in vsakokrat 

presoditi, kdaj povsem upoštevati želje in predloge sodelavcev, kdaj poiskati kompromise in 

kdaj mora vodja preprosto uveljaviti svoje odločitve. Vodenje je velika veščina in umetnost 

pa predvsem odgovornost, kar pa se izrazito odraža tudi v delegiranju (Mihalič 2010). 

2.3.1 Vodja in manager 

Obstajajo razlike in tudi podobnosti med konceptoma managementa in vodenja. Osnovna teza 

managementa je, da je uspešen in učinkovit v kombinaciji štirih osnovnih funkcij, vključno s 

funkcijo vodenja. Številni avtorji, med njimi tudi Kotter (1988), navajajo razlike in hkrati tudi 

podobnosti med konceptoma managementa in vodenja.
2
 Management in vodenje nista 

medsebojno izključujoča, ni razloga, da oseba s primernimi sposobnostmi ne bi zmogla 

opravljati obeh vlog hkrati. Je pa management bolj formalen, znanstven in zato bolj 

univerzalen. Pri managementu gre bolj za nadziranje in reševanje problemov, pri vodenju pa 

gre bolj za motiviranje in navduševanje zaposlenih. 

Beseda manager se pojavlja že od leta 1950 dalje in izvira iz Italije iz Benetk. »Mano« 

pomeni dlan. Manager torej vodi, »drži za roko« ljudi, jih usmerja, da delujejo v pravi smeri 

(Cimerman et al. 2003, 10 v Črepnjak 2009). Vodenje je spretnost, umetnost, praktična 

veščina, ki je do določene mere prirojena, deloma pa se je mogoče naučiti. Manager je aktiven 

vodja, ki ustvarja spodbudno delovno okolje, v katerem zaposleni dobivajo priložnosti in 

spodbude za dosego delovnih ciljev in imajo možnosti doseganje delovnih uspehov in za 

razvoj. 

Za boljše razumevanje vodenja ga je koristno primerjati s tradicionalnim managementom. Ko 

govorimo o slednjem, govorimo o učinkovitosti, planiranju, papirologiji, procedurah, 

omejitvah, nadzoru, doslednosti. Pri vodenju govorimo o ustvarjalnosti, spremembi, viziji, 

dinamičnosti in pripravljenosti na tveganje. Vodje delajo prave stvari, managerji delajo stvari 

pravilno. Cohen-Meitar, Carmeli in Waldman (2009) so v svoji študiji opredelili povezavo 

med dojemanjem smisla dela in ustvarjalnostjo zaposlenih ter ugotovili pozitivno povezavo 

predvsem med dvema oblikama smiselnosti dela in ustvarjalnostjo. Smiselnost delovnega 

                                                   

2
 Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 150) tudi pravijo, da se management in vodenje ne izključujeta, 

ampak sta medsebojno povezana in se prepletata. 
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mesta kot dojemanje identitete organizacije in smiselnost dela, delovnega izziva in 

avtonomije pri delu, sta ključna dejavnika pri spodbujanju ustvarjalnosti zaposlenih. Ker 

vsako ustvarjalno delovanje vsebuje tudi določeno stopnjo tveganja, je ključna naloga 

vodstva, da omogoča varno okolje za prevzemanje tvegana pri ustvarjanju in zaposlenim 

omogoči, da se na napakah v ustvarjalnem procesu tudi učijo, saj tako postanejo bolj 

ustvarjalni. 

Manager si prizadeva za stabilnost, red in reševanje problemov znotraj organizacijske 

strukture. Poudarja pomembnost ustaljenih procesov in postopkov ter nadzora nad 

zaposlenimi ter poskrbi, da obstajajo točno določena navodila in procedure za vsa opravila. 

Ne dodeljuje celotnih, široko definiranih nalog, ampak ožje, jasno določene in obvljadljive. 

Zaposleni imajo manj avtoritete in svobode pri odločanju ter natanko vedo, kaj morajo delati. 

Tradicionalni managerji motivirajo zaposlene z denarnimi nagradami, ki jih ti lahko dobijo 

pod točno določenimi pogoji.  

Moč voditelja pa izhaja iz njegove osebnosti in obnašanja. Zato vodja zagovarja vizijo, 

ustvarjalnost in spremembe v organizaciji in ustvarijo okolje v katerem so inovacije 

dobrodošle. Vodje spodbujajo rast in razvoj zaposlenih na več načinov, ne samo s formalnim 

treningom. Motivirajo jih bolj osebno kot managerji. Uporabljajo več nematerialnih 

dejavnikov, na primer vzbujajo jim zanos in ponos, da so del skupine. Večina slovenskih 

managerjev je bližje definiciji tradicionalnega managerja kot vodje (Hočevar, Jaklič in 

Zgoršek 2003, 148 – 151).Uspešno vodenje v povezavi z delom managerjev je zelo jasno 

opredelil tudi Drucker (2004, 52–56). Po njegovem mnenju za uspešno vodenje ni nujno, da 

ima manager karizmo, vendar mora upoštevati naslednjih osem osnovnih načel:  

 Spraševati se je treba, kaj je treba storiti. 

 Spraševati se je treba, kaj je koristno in prav za podjetje. 

 Razvijati je treba akcijske načrte. 

 Prevzemati je treba odgovornost za sprejete odločitve. 

 Prevzemati je treba odgovornost za komuniciranje.  

 Pozornost se raje usmerja na priložnosti kot na problem.  

 Voditi je treba produktivne sestanke.  

 Misliti in govoriti je treba v množini, ne pa v ednini (»mi«, ne »jaz«).  

S prvima dvema načeloma si manager oziroma vodja pridobi potrebno razumevanje. Z 

naslednjimi štirimi načeli si manager pomaga znanje spremeniti v učinkovita dejanja. Zadnji 

dve načeli pa managerju zagotovita, da se celotno podjetje čuti odgovorno. Torej, popoln 

manager oziroma vodja se mora zavzemati za to, da se upošteva vseh osem osnovnih pravil 

oziroma načel. Pri tem Drucker navaja kot pomembno, da je treba upoštevati tudi dejstvo, da 

se učinkoviti managerji zelo razlikujejo po svojih osebnostnih značilnostih, dobrih straneh, 

šibkih točkah, vrednotah in prepričanjih. Vse, kar imajo skupnega, je, da se zavzemajo in 

zagotovijo, da oni in njihovi podrejeni delajo prave stvari. Nekateri pa se z učinkovitostjo že 
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rodijo. Učinkovitost je disciplina, ki se je je mogoče naučiti in se je je treba naučiti (Drucker 

2004, 52–56). 

Glede na rezultate raziskav obeh omenjenih ameriških univerz in tudi ugotovitve različnih 

avtorjev lahko povzamemo, da obstajajo razlike med managerjem in vodjo. Oba koncepta se 

delno prepletata in dopolnjujeta, kar pomeni, da razlike obstajajo, a se tudi dopolnjujeta. V 

določenih točkah vodje ni mogoče ločiti od managerja. Andrew DuBrin (1997, 4) ugotavlja, 

da ne smemo podcenjevati pomembnosti managementa. Učinkoviti vodje morajo biti tudi 

dobri managerji oziroma morajo imeti podporo učinkovitih managerjev. Vodenje je 

življenjsko pomembno za obstoj in uspeh organizacije ter družbe, a za doseganje dobrih 

rezultatov je pomemben tudi management. 

Različni avtorji so si enotni in navajajo, da potrebujemo oba koncepta, da se morajo 

managerji preleviti tudi v vodje, da je treba združiti načela, z namenom, da se doseže 

ravnotežje v organizacijah. Potrebujemo vodenje in management. Hočevar, Jaklič in Zagoršek 

(2003, 150) so si edini, da je lahko v enem primeru učinkovitejše vodenje, v drugem pa 

management, praviloma pa je za uspešnost in učinkovitost potrebna kombinacija obojega.  

Lastnosti, ki jih mora imeti vsak dober vodja, so empatija, odprtost do ljudi, aktivno 

poslušanje in pravi način komuniciranja. Ključne vodstvene sposobnosti so po Nosanovi 

(1999, 12) naslednje: 

 sposobnost kakovostnega odločanja, 

 upravljanje s kreativnostjo, 

 obvladovanje paradoksov, 

 globalno in vsestransko predvidevanje prihodnosti, 

 politična modrost, 

 strateško razmišljanje ali predvidevanje razvoja dogodkov, 

 vizionarstvo, 

 sposobnost vodenja na daljavo, 

 poveljniške sposobnosti, 

 managerski pogum, 

 sposobnost presoje ljudi. 
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Preglednica 1: Osebnostne značilnosti vodje 

Fizične lastnosti Osebnost Družbene značilnosti 

- aktivnost 

- energija 

- urnost, živahnost 

- originalnost, kreativnost 

- osebna integriteta 

- samozavest 

- sposobnost pridobivanja 

sodelovanja 

- popularnost 

- družabnost, medosebne 
spretnosti 

- taktičnost, diplomacija 

Družbeno ozadje Delovne značilnosti Inteligenca in sposobnosti 

- okretnost, mobilnost - težnja k dosežkom 

- težnja k odgovornosti 

- izpolnjevanje ciljev 

- usmerjenost k nalogam 

- razsodnost 

- znanje 

- tekoče govorjenje 

Vir: povzeto po V. Dimovski, S. Penger in J. Žnidaršič 2003, str. 221. 

2.4 Lastnosti uspešnih vodij 

Lastnosti, ki jih mora imeti sodoben manager, so spoštovanje sodelavcev, zaupanje vanje, 

sodelavce mora stalno seznanjati o pomenu in dosežkih njihovega dela ter o vseh dogodkih, ki 

se tičejo organizacije, v kateri delajo. Nenehno mora stalno pojasnjevati o eksistencialnem 

smislu, ciljih in poudarjati vrednote organizacije, s katerimi morajo biti zaposleni seznanjeni. 

S tem zaposlenim povečuje občutek njihove osebne vrednosti in jih navdušuje za skupne cilje. 

Ni pomembno le to, kar zaposleni imajo, temveč tudi, kako se v podjetju počutijo (Brajša 

1996, 45).  

Motiviranje drugih in sproščanje ustvarjalnih potencialov med zaposlenimi je vse 

pomembnejša naloga vodij. Obsega sposobnosti za sporazumevanje, postavljanje zgledov in 

izzivov, spodbujanje, zbiranje pripomb in predlogov, vključevanje, pooblaščanje, razvijanje in 

usposabljanje, obveščanje, dajanje jasnih in jedrnatih napotkov in zagotavljanje pravičnega 

plačila. Vodje se morajo zavedati, da so podjetje ljudje, in morajo zato dati človeku 

najpomembnejše mesto v podjetju in zunaj njega. Od zaposlenih se lahko pričakuje, da 

dosegajo določene delovne rezultate, le najboljši vodje pa znajo pripraviti zaposlene do 

ustvarjalnega dela. Predvsem je pomembno, da zagotovijo ugodne razmere za ustvarjalno 

delo, v katerih lahko zaposleni izkoristijo vse svoje zmožnosti in spodbude, ki nastanejo le na 

podlagi dobrega poznavanja interesov, načrtov in nenehnega spremljanja dosežkov dela 

sodelavcev in njihovih nadaljnjih ustvarjalnih teženj. Učinkovite spodbude so vedno 

razlikovalne in individualne. Spodbujati vse v enaki meri in z istimi sredstvi ni učinkovito. 

Denar sicer pomeni najbolj univerzalno spodbudo, vendar pri visoko ustvarjalnih ljudeh 

pogosto ni učinkovit. Šele notranji impulzi, ki jim preprosto rečemo navdušenje in ljubezen 
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do dela, lahko aktivirajo človekov razum in se rutinsko delo prevesi v ustvarjalnost (Mayer 

1994, 77). 

Uspešno vodje je lastnost, ki je do neke mere prirojena, se pa vodenja do določene mere lahko 

tudi priučimo. Nekatere prirojene lastnosti sicer povečujejo verjetnost, da bo posameznik kot 

vodja uspešen, kljub temu pa mu uspešnosti same po sebi ne zagotavljajo. Uspešen vodja 

mora biti najprej motiviran sam, da lahko motivira sodelavce. Pomembno je, da zna aktivno 

poslušati in prepoznavati potrebe in želje svojih podrejenih. Zavedati se mora, da so zaposleni 

največji potencial organizacije. Te mora znati spodbujati, da izražajo svoja počutja, občutja, 

prepričanja, misli in ideje na njim lasten način. Že dolgo je znano, da je najučinkovitejše 

vodenje vodenje z zgledom. Če se od podrejenih pričakuje, da bodo upoštevali določena 

pravila, potem jih mora vodja najprej upoštevati tudi sam. Vodenje ne pomeni nujno 

priganjanja, vodja bo z lastnim vzgledom pokazal, kakšno je želeno ravnanje, in ne bo 

ukazoval. Za uresničevanje skupnih ciljev bo dobro organiziral delo in bo znal sodelavce 

spodbuditi k čim boljšim rezultatom. Njegov odnos do sodelavcev je pravičen in jih 

enakovredno obravnava. Dodeli jim takšno delovno mesto in vlogo, kjer pridejo do izraza 

posameznikove dobre lastnosti in zmožnosti in kjer lahko vsak uveljavi svoje prednosti. 

Zaupa jim odgovorne naloge in jim da priložnost, da pokažejo svoje znanje in sposobnosti. 

Svoje podrejene ceni, spoštuje in upošteva, jih spodbuja in pohvali za uspešno opravljeno 

delo ter jih vključuje v uresničevanje ciljev podjetja. Zaveda se, da pri svojem delu ni 

nezmotljiv in je napake zmeraj pripravljen priznati. Sposoben je vživeti se v druge ljudi, jih 

posluša in skuša razumeti njihova stališča, četudi se z njimi ne strinja. Pripravljen je prevzeti 

odgovornost za napake svojih podrejenih. Stalno se izpopolnjuje in teži k lastnemu napredku. 

Svoje znanje in spretnosti je pripravljen deliti z drugimi. Ni zaverovan sam vase in se zaveda, 

da sta njegov uspeh in ugled v prvi vrsti odvisna od kakovosti sodelavcev in njihove 

usposobljenosti. Poskrbi, da ima med sodelavci vedno nekoga, ki ga lahko nadomesti. Vodja 

ima veliko odgovornost pri postavljanju etičnih in moralnih načel v organizaciji. Uveljavlja 

stvari v skladu s svojimi prepričanji, na podlagi izkušenj, znanj ter izobrazbe. Pomemben 

razlog za pojav tako imenovanega novodobnega ali etičnega vodenja je naraščajoča splošna 

stopnja izobraženosti ljudi in s tem zaposlenih ter temu prilagojen razvoj teorije vodenja, ki se 

s pojavom etičnega vodenja prav gotovo usmerja v potenciale zaposlenih in dvig integritete 

tako vodij kot zaposlenih. Reed, Vidaver-Cohen in Colwell (2011, 420) ugotavljajo, da je 

etičnim vodjem skupna skrb za druge (altruizem), vodenje z zgledom ter etično ravnanje. 

Etično ravnanje se osredotoča predvsem na vedenje vodij, ki ga izzove organizacijski sistem. 

Posamezne odločitve so tako izraz osebnih prepričanj, organizacijskega sistema in standardov 

vodenja (Elenkov, Kuntz in Pimentel 2010, 366). 

Uspešen vodja se poslužuje tudi kritike, če je ta potrebna. Pri tem upošteva naslednja pravila: 

skrbno izbere čas pogovora, pogovor vedno poteka na štiri oči, na začetku pogovora 

sogovorniku pove, da ga ceni in izpostavi njegove pozitivne točke, dosežke in uspehe, govori 

jasno in odkrito, nikoli ne kritizira človeka kot osebnost, temveč le njegovo obnašanje in 
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ravnanje, kasneje preveri učinke in zaposlenega pohvali, če izpolni dogovorjeno (Denny 

1997, 157–161). 

Mayer (2003, 369–371) je v študiji, ko je ugotavljal in meril potencial pri več kot osemsto 

visoko izobraženih ljudeh, kot tipične lastnosti uspešnega vodje navedel naslednje lastnosti, ki 

jih ti morajo imeti:  

 Inteligentnost. Gre za sposobnost za hitro in ustrezno prilagajanje spremembam. Večina 

uspešnih vodij je nadpovprečno inteligentnih. Uspešnejši vodje so tisti, ki lahko hkrati 

izvajajo več opravil, kot tisti, ki opravila sicer izvajajo kakovostno, a postopoma. 

 Karakterne lastnosti. Pri karakternih potezah prevladujejo dedni faktorji in med njimi je 

najpomembnejša dominantnost, ki je notranja težnja po moči in vplivu na druge in deluje 

kot spodbujevalnik za spreminjanje in se kaže v iniciativnosti. 

 Odprtost (ekstravertiranost). Je podlaga komunikativnosti, družabnosti, sposobnosti 

vzpostavljanja medsebojnih odnosov, navezovanju novih poznanstev. 

 Čustvena stabilnost. Je lastnost, ki preprečuje dolgotrajno čustvovanje in omogoča, da se 

oseba sorazmerno hitro vrne v nevtralna čustvena stanja. Ta lastnost je temeljni dejavnik 

čustvenega samo obvladanja in obrambe proti posledicam delovanja stresa, ki mu je vodja 

nenehno izpostavljen. 

 Poštenost. Pri oblikovanju značaja so pomembni dejavniki pridobljeni v procesu vzgoje in 

poštenost je lastnost značaja vodje, ki zbuja zaupanje sodelavcev. 

 Ustvarjalnost. Ustvarjalni vodje so nekonformni, stvari se lotijo temeljito in so vztrajni. 

Razmišljajo na svojevrsten način, v svojem ravnanju so izvirni in duhoviti. 

Najpomembnejše ustvarjalno poslanstvo vodje je umetnost spodbujanja in navduševanja k 

ustvarjalnem delu sodelavcev. 

 Empatija, sposobnost vživljanja v druge. Je naravna danost in je posebno pomembna, ko 

so stališča vodje in sodelavcev diametralno nasprotna. 

 Odločnost, pogum. Gre za kompleksno kategorijo, ki je močno odvisna od čustvene 

komponente trenutne situacije. 

 Etična načela. So jedro ravnanja, ki usmerjajo človeka. Občutek za dobro ali slabo, 

pravično ali nepravično se razvije v procesu vzgoje, kar pomeni, da je etika učljiva in da 

so njen ključni izvir medosebni odnosi. 

 Altruizem in filantropija. Dober vodja je vedno v ozadju in se izpostavi le, če je potrebno. 

Izredno pomembno vlogo ima socialna odgovornost. Mišljeno je nudenje pomoči tistim, 

ki so od nas odvisni. Gre za osebno prepričanje posameznika, kajti težko si je predstavljati 

dobro vodjo, ki nima rad ljudi in ne dela rad z njimi. 
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2.5 Modeli vodenja 

Ko so se razvijale teorije vodenja, se je skoraj vedno hkrati razvil tudi eden ali več modelov 

vodenja. Modeli vodenja so pomembni za razumevanje koncepta vodenja kot tudi same 

teorije, prav tako za razumevanje in umeščanje v obdobje, v katerem so se razvijali. Vodenje 

je treba prilagoditi vsaki organizaciji glede na njene konkretne značilnosti. Vodilni se pri delu 

soočajo z različnimi posamezniki, skupinami, nalogami in cilji. Temu morajo podrediti svoj 

način vodenja. Ni nujno, da vodja uporablja le en način vodenja, nasprotno, vsaki situaciji in 

razmeram je treba prilagoditi način vodenja. 

2.5.1 Situacijski model vodenja 

Dolgo časa je prevladovalo prepričanje, da obstajata le dva modela vodenja: avtokratičen in 

demokratičen. Za prvega je značilno, da ima vodja formalno avtoriteto in da poveljuje in 

razporeja naloge med podrejene. Pri demokratičnemu načinu vodenja pa je bil poudarek na 

medosebnih odnosih, pohvali in spodbujanju odnosov z ostalimi člani v skupini. Morala 

skupine naj bi bila najpomembnejša za dobro delovanje skupine (Bernik et al. 2000, 93). 

Situacijski model predpostavlja, da so situacijski dejavniki odločilni pri določanju primernega 

načina vodenja.  

Možina (1994, 151–154) našteva naslednje situacijske dejavnike, ki pripomorejo k uspešnemu 

delu v skupini: 

 zrelost članov, 

 potrebe članov, 

 odločanje v skupini, 

 odnosi med člani skupine in vodjo, 

 vir moči vodje, 

 zapletenost in kompleksnost dela in nalog, 

 osebne značilnosti vodje. 

Za situacijski model vodenja je značilno, da vodja sodeluje z ljudmi v skupini in mora biti 

vedno pripravljen na dialog z njimi. Ko so ljudem enkrat cilji jasni, je naloga vodje, da stori 

vse, kar je v njegovi moči, da bodo ti cilji doseženi in da bo skupina, ko pride čas za 

vrednotenje, dosegla najboljše možne izide (Blanchard, Zigarmi in Zigarmi 1987). Situacijski 

model vodenja izhaja iz načela, da ni enega samega najboljšega načina vodenja. Za optimalno 

vodenje bi moral vodja vedno znova upoštevati številne dejavnike. Uporaba modela 

situacijskega vodenja v praksi od vodje zahteva razvoj sposobnosti diagnosticiranja potreb 

ljudi in določenih konkretnih delovnih situacij. Poleg osnovnega znanja o stilih vodenja mora 

vodja pridobiti tudi veščino fleksibilne sočasne uporabe različnih stilov vodenja.  

Omenjeni avtorji navajajo, da je treba uspešno izvedbo vsake naloge razdeliti na tri dele: 
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 načrtovanje uspešne izvedbe, 

 vsakodnevno inštruiranje in svetovanje, 

 vrednotenje uspešnosti. 

Prva zahteva, ki se je mora zavedati vodja za uspešno izvedbo nalog, je, da so cilji jasno 

določeni in tudi dosegljivi ter razumni. Vsak cilj mora biti tudi sledljiv, rezultate je treba 

meriti in spremljati. Nato je treba diagnosticirati sposobnost in zavzetost svojih podrejenih. 

Učinkovit vodja mora dobro komunicirati s svojimi sodelavci, z njimi je sposoben doseči 

dogovor ne le glede njihovih nalog, ampak tudi glede količine navodil in podpore, ki jo bodo 

potrebovali za doseganje ciljev. Fleksibilnost, diagnostika in dogovor so tri najpomembnejše 

spretnosti, ki jih lahko uporabijo vodje pri motiviranju zaposlenih za boljšo izvedbo nalog. 

Za uspeh izvedbe modela situacijskega vodenja je treba doseči še dogovore s sodelavci o 

uporabi določenega stila vodenja. Situacijsko vodenje ne more biti del stihijskega delovanja 

vodje, saj bi bili nekateri sodelavci lahko zmedeni, drugi pa prizadeti zaradi različnega 

pristopa vodje do različnih članov skupine. Tudi sodelavci se morajo zavestno odločiti za 

sodelovanje, poznati pravila sodelovanja z vodjo, namen in cilj sodelovanja. Vodje z uporabo 

situacijskega modela delo razdelijo med sodelavce in jih opazujejo pri izvedbi. Po potrebi jim 

nudijo dodatno razlago, jih vzpodbujajo ali le nadzirajo in spremljajo sodelavce in njihovo 

usposobljenost za delo. 

Ameriški psiholog Fred Fiedler je preučeval povezanost stila vodenja z učinkovitostjo vodene 

skupine (Dessler 2001, 34). Fiedlerjev model predpostavlja, da je delo skupine odvisno od 

sloga vodenja in od dejavnikov situacijske naklonjenosti, ki so prikazani v naslednji 

preglednici 4. 

Preglednica 2: Dejavniki situacijske naklonjenosti 

Dejavniki Značilnosti 

Odnos med vodjo in člani skupine. Stopnja, po kateri člani skupine sprejmejo vodjo 
in ga podpirajo. 

Struktura naloge. Stopnja, ko je naloga opredeljena z jasnimi cilji in 

postopki. 

Pozicijska moč oziroma moč 
nadrejenega. 

Sposobnost vodje, da podrejene nadzira preko 

nagrajevanj in grajanj. 

Vir: povzeto po Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 64.  

Za potrebe analitičnega merjenja predpostavk je Fiedler razvil posebno obliko merjenja v 

obliki lestvice, v kateri je strukturiral zgoraj naštete dejavnike. Povezal je dobre in slabe 

odnose, nizko in visoko stopnjo opredeljenosti nalog ter veliko in majhno moč nadrejenega. 

Kot najbolj pomembno determinanto poudarja odnos med skupino in vodjo. Pri slabih 

odnosih, nizki strukturiranosti nalog in majhni moči nadrejenega je ustreznejša usmeritev k 

ljudem. Če so odnosi slabi, strukturiranost nalog nizka, a je moč nadrejenega večja, je 
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ustreznejša usmeritev tako k nalogam kot k ljudem (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 204). 

Vodjem je Fiedler razložil, da je laže spremeniti njihov način za doseganje učinkovitosti kot 

pa sam način vodenja. 

2.5.2 Transformacijski in transakcijski model vodenja 

Potreba po spodbujanju in usmerjanju zaposlenih se je z leti še večala. Po letu 1980 sta se 

razvila nova modela vodenja, in sicer transformacijski in transakcijski. Oba modela vodenja 

se naj ne bi obravnavala kot nasprotujoča. Transakcijsko vodenje motivira zaposlene s 

poudarjanjem njihovih lastnih interesov, gre za dogovarjanje med zaposlenimi in vodjem, da 

bi zaposleni interese razširili, razvili njihovo sprejemljivost za namene in poslanstvo 

organizacije. Transakcijsko vodenje je dogovarjanje med vodjo in zaposlenimi o materialnih, 

kadrovskih, socialnih in drugih ugodnostih, ki jih delavec lahko uživa, če dela, kot mu je bilo 

naročeno. Transakcijsko vodenje temelji predvsem na pogojnem nagrajevanju. Slabost 

transakcijskega vodenja je v tem, da je motivacija zaposlenih v najboljšem primeru na 

povprečni ravni. Od zaposlenih lahko vodja s transakcijskim načinom vodenja le redko 

pričakuje, da bodo samoiniciativno nekaj naredili, da bodo naredili več, kot je opredeljeno v 

dogovoru, ali da bodo visoko pripadni podjetju. 

Transformacijsko vodenje je način, kjer vodja poišče vzvode za motivacijo zaposlenih v 

njihovih potrebah po samopotrjevanju, samouresničevanju ter želji po uresničevanju višjega 

smisla. Da mu to uspe, vzpostavi s sodelavci odprt sodelovalni odnos, se zanima za njih, za 

njihove cilje ter jim pomaga, da to uresničijo. Za transformacijskega vodjo so zaposleni 

celovite osebe, ki želijo pri svojem delu zadovoljevati svoje ključne vrednote in potrebe. 

Rezultat tovrstnega vodenja je sprememba v mišljenju ljudi, ki lahko skozi ta pristop več 

prispevajo k rezultatom podjetja, lahko izrazijo svojo ustvarjalnost, so bolj proaktivni ter s 

tem doživljajo pri opravljanju dela več osebnega zadovoljstva. Na splošno je osnovna korist 

transformacijskega vodenja ta, da vodja spodbuja motivacijo zaposlenih. Ni boljše motivacije 

na delovnem mestu, kot je notranja motivacija posameznika (Kavčič 1991). 

Zanimiva tudi povezava transformacijskega tipa vodenja s čustveno inteligenco vodje. 

Barling, Slater in Kelloway (2000, v Zadel 2007, 46) so pri preučevanju tega tipa vodenja 

namreč ugotovili tudi, da so trije aspekti transformacijskega vodenja, to so karizma, 

inspiracija in upoštevanje posameznika, v statistično pomembni korelaciji s čustveno 

inteligenco.  

Zgodnjo zamisel transformacijskega vodenja je prvi opredelil James MacGregor Burns po 

opisnih raziskavah političnih vodij. Transformacijsko vodenje je opisal kot postopek, v 

katerem vodje in zaposleni vzajemno drug drugega dvignejo na višje nivoje motiviranosti in 

moralnosti pri izvajanju njihovega dela. Transformacijski vodje so usmerjeni v dvigovanje 

zavesti zaposlenih, in sicer z ugajanjem njihovim idealom in moralnim vrednotam, kot so 
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svoboda, pravica, enakopravnost in humanost. Hkrati pa morajo zatreti čustva, kot so strah, 

pohlep, zavist in sovraštvo. Po Burnsu lahko vodenje izvaja kdorkoli v organizaciji, lahko gre 

za vplivanje na podrejene, zaposlene na istem nivoju ali nadrejene (Burns 1978). 

Pozneje je Bernard M. Bass nadgradil model transformacijskega vodenja, kjer vodja vpliva na 

zaposlene tako, da ti začutijo zaupanje, zvestobo, občudovanje in spoštovanje s strani vodje 

ter so tako veliko bolj motivirani, da izpolnjujejo naloge in dosegajo skupne cilje, velikokrat 

naredijo celo več od pričakovanega. Po njegovem mnenju vodja motivira zaposlene tako, da 

se bolj zavedajo pomembnosti rezultatov dela, da usmerijo svoje interese v skupne interese 

organizacije in da uresničijo svoje neizpolnjene potrebe (Bass 1985, 30). 

Transformacijsko vodenje je model vodenja, ki se ga največkrat uporablja v povezavi z 

organizacijo prihodnosti. Transformacijski vodja mora imeti vizijo, ki jo mora jasno 

posredovati svojim podrejenim, znati mora predstaviti prednosti zastavljene vizije, ciljev ali 

načrtov. Pri zaposlenih mora vzbuditi zaupanje z odločnostjo, zavzetostjo, poštenostjo, biti 

mora vztrajen in dosleden. Transformacijski vodje vodijo zaposlene z motiviranjem in če 

želijo, da zaposleni sledijo viziji in ciljem organizacije, ne smejo zanemariti njihovih osebnih 

interesov in potreb. Bass (1998, v Ashkansay in Tse 2000) pravi, da je glavni namen 

transformacijskih vodij razvoj potenciala tako zaposlenih kot celotne organizacije, ki ga 

dosežejo z upoštevanjem vsakega posameznika posebej in z zagotavljanjem povratnih 

informacij svojih zaposlenih (prav tam, 224). Ashkansay in Tse (2000) opredelita kot ključne 

večine, ki bi jih vsak transformacijski vodja moral imeti: 

 komunikacijske spretnosti,  

 optimizem, 

 občutek za potrebe drugih,  

 samozavest (občutek lastne vrednosti, samospoštovanje, kompetentnost in integriteta), 

 intuicija. 

Dovzetnost transformacijskega vodje za potrebe zaposlenih prispevajo k socialni bližini med 

vodjo in zaposlenimi. Temelj kvalitetnim odnosom so medsebojno zaupanje, podobna 

pričakovanja vodje in zaposlenih pa prispevajo k boljšim odnosom in zmanjšujejo konflikte 

ter vplivajo na bolj usklajeno delovanje, to pa je pozitivno povezano z učinkovitostjo 

opravljanja delovnih nalog.  

Različni avtorji med glavne prednosti transformacijskega vodenja štejejo organizacijsko 

pripadnost, zaupanje v vodjo, visoko učinkovitost ter motivacijo in pa visoko kohezivnost 

skupine zaradi skupnih prepričanj in reduciranih konfliktov. Predvsem pa se je 

transformacijsko vodenje pokazalo za učinkovito v nestabilnem in hitro se spreminjajočemu 

okolju. 
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2.6 Stili vodenja 

Pri razlagi in preučevanju procesa vodenja je že od nekdaj v ospredju iskanje najbolj uspešnih 

in učinkovitih oblik oziroma stilov vodenja. Torej tistih univerzalnih načinov vodenja, ki bi 

bili ključ do uspešnosti in učinkovitosti organizacije. Raziskovanje stilov vodenja je tesno 

povezano z nastankom posameznih teorij vodenja. Empirično raziskovanje uspešnosti in 

učinkovitosti stilov vodenja je pripeljalo do nastanka posameznih teorij vodenja. Na splošno 

lahko stil vodenja opredelimo kot relativno trajen vzorec vplivanja na ljudi z namenom 

vzajemnega doseganja postavljenih ciljev. To značilno ravnanje predstavlja zbir za 

posameznega vodjo specifičnih ravnanj in vodstvenega obnašanja. Pri tem vodja uporablja 

različne vzvode in inštrumente ter s tem oblikuje celovito in zanj značilno obliko stila vodenja 

(Kovač, Mayer in Jesenko 2004).  

V tridesetih letih prejšnjega stoletja predvsem v Združenih državah Amerike začnejo 

empirično preučevati vodstvene stile in s tem razvoj teorij vodenja. Pionirsko delo na tem 

področju je opravil Kurt Lewin3
 v letih 1938–1940 na Child Welfare Research Station na 

Iowa University. Rezultati uporabe različnih vodstvenih stilov na način vedenja skupine so 

prikazani v preglednivi 5. 

Preglednica 3: Rezultati uporabe različnih stilov vodenja po Lewinu 

Avtoritativno vodenj skupine Demokratično vodenje skupine 

Visoka napetost, izrazi sovraštva Sproščenost, prijateljsko vzdušje 

Podrejanje  Visoka stopnja kohezije 

Ubogljivo obnašanje Visoka stopnja zanimanja za naloge 

Visoka stopnja delovne intenzivnosti Visoka stopnja originalnosti 

Prekinitev dela pri odsotnosti vodje Nadaljevanje dela pri odsotnosti vodje 

Vir: Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 27–28. 

Stil vodenja se nanaša na določen vzorec vedenja, ki ga uporablja vodja pri delu z ljudmi. 

Glavna naloga vodenja je usmerjanje sodelavcev, da dosežejo zastavljene cilje. Stil pomeni 

način, kako neko stvar delamo. Za vodjo pomeni stil vodenja določen vzorec vedenja, ki ga 

uporablja, ko dela z zaposlenimi. Na stil vodenja po Kavčiču (1991, 180) vplivajo štirje 

glavni dejavniki: filozofija vodenja, ki opredeljuje, kaj je delo, kaj je vodenje in kakšni naj bi 

bili delavci, sama situacija, narava delovnih nalog in karakteristika vodenih. Učinkovit stil je 

odvisen od prepričanj, vrednot, pričakovanj, znanj in delovnih navad zaposlenih. 

                                                   

3
 Ozadje raziskovanja Lewina lahko pojasnimo z njegovo življenjsko zgodbo. Kot nemški Žid se je 

moral zaradi nacističnega nasilja izseliti v ZDA. Vzpon in prevlada nacizma sta močno zaznamovala 
njegovo raziskovanje. Prepričan je bil, da je avtoritarna vzgoja otrok v takratni Nemčiji vplivala na 
vzpon nacistov na oblast. Po njegovem mnenju pa demokratična vzgoja, kot npr. v ZDA, prispeva k 

oblikovanju demokratične družbe (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 27). 
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2.6.1 Stil vodenja usmerjen na ljudi in stil vodenja usmerjen na naloge 

Prve raziskave o stilu vodenja so bile opravljene v Združenih državah Amerike. Na univerzi 

Ohio State (Griffin in Moorhead 1998, 358) so ju opredelili kot stil vodenja, ki je usmerjen v 

izvajanje nalog in stil vodenja, usmerjen v medosebne odnose oziroma ljudi.  

Za stil vodenja, ki je usmerjen v izvajanje nalog, je značilno, da je vodenje stremi k uspešni 

izvedbi določene naloge, kar zahteva veliko načrtovanja, organiziranja, usklajevanja in 

nadzorovanja. Zaposlenim se točno določijo naloge, od njih se zahteva, da se držijo 

postavljenih standardov in predpisov. Vodja, ki je usmerjen na delovne naloge, zaposlene 

razdeli po različnih nalogah, predstavi pravila in navodila ter zastavi cilje, ki jih morajo 

zaposleni doseči. Za stil vodenja, ki je usmerjen k ljudem, je značilno, da si vodja vzame čas 

za zaposlene, da prisluhne njihovim problemom. Značilno je, da v organizaciji vlada prijetno 

delovno vzdušje in pozitivna klima.  

Trditve Ohio študije so bile, da je najuspešnejši vodstveni stil tisti, ki združuje obe vodstveni 

dimenziji, torej tako usmerjenost k nalogam kot tudi usmerjenost k sodelavcem. Kritike na to 

tako imenovano dvodimenzionalno teorijo vodenja so bile usmerjene predvsem v to, da je 

raziskava povsem zanemarila vpliv organizacijske strukture na proces vodenja. Ohio študija je 

izhajala iz preučevanja procesa vodenja v majhnih skupinah ter zapostavljala celotno 

vodstveno strukturo v večjih organizacijah. Ne glede na kritike dvodimenzionalne teorije 

vodenja je bilo iz ugotovitev Ohio študije izpeljanih zelo veliko praktično usmerjenih 

modelov vodenja, ki še danes služijo za razlago in prikaz tipičnih stilov vodenja. Lahko celo 

trdimo, da predstavlja Ohio študija začetek moderne teorije (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 

28–31). 

Do podobnih stilov vodenja so prišli tudi na univerzi v Michiganu, ki so stile vodenja 

definirali na vodenje, usmerjeno k rezultatom, in vodenje, usmerjeno k sodelavcem. 

Usmerjenost k sodelavcem pomeni poudarjen pomen in izpostavljenost medsebojnih odnosov 

med sodelavci pri izvajanju nalog. Posamezniki se obravnavajo kot individuumi z lastnimi 

cilji, potrebami ter osebnostnim razvojem. Pri stilu vodenja, ki je usmerjeno k rezultatom, je 

velik poudarek na tehničnih merilih, izvedbi določenih nalog in doseganju rezultatov. Za 

vodenje usmerjeno v ljudi je značilno, da tu prevladuje zanimanje za potrebe in želje 

zaposlenih, z namenom, da se ustvari primerna delovna klima za doseganje rezultatov. 

Razlika je nastala predvsem pri izpostavljanju v povezanosti med stilom vodenja in 

učinkovitostjo. Michigenska študija je izvajanje stila vodenja s poudarkom na usmerjenosti k 

sodelavcem enačila z večjo stopnjo zadovoljstva podrejenih in s tem z neposredno večjo 

stopnjo učinkovitosti. Ta študija poudarja tudi spodbujanje in motiviranje zaposlenih za 

sodelovanje pri odločanju (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 31–32). 

V vodenju se praviloma vedno pojavljata oba osnovna stila, pomembno je samo pravo 

ravnovesje med njima. Teorija vodjem ne daje navodil, kako naj ravnajo, le opisuje glavne 
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sestavine njihovega vodenja. Vodje opozarja, da morajo v nekaterih spletih okoliščin bolj 

skrbeti za odnose, v drugih za naloge. Poudarja tudi, da obstajajo zaposleni, ki potrebujejo 

veliko navodil, in taki, ki bolje sprejemajo podporo in razumevanje. Ponuja koncept za 

razumevanje kompleksnosti vodenja. Iz nje se lahko vodje veliko naučijo in odločijo, kaj 

bodo v vodstvenem stilu spremenili. Teorija je razširila pogled na vodenje in začela 

upoštevati vedenje vodij v situaciji (Koren 2007).  

2.6.2 Avtokratični in demokratični stil vodenja 

Dolgo časa je veljalo prepričanje, da obstajata le dva stila vodenja: avtokratični in 

demokratični. Za avtokratični stil vodenja je značilno, da vodja v veliki meri uporablja 

statusni položaj, ki ga ima kot vodja in zaposlene vodi predvsem z ukazovanjem, v odnosu do 

skupine deluje izrazito nadrejeno, njegove vloge so jasno določene, vodja pa vedno navzoč. 

Avtokratičen vodja ima avtoriteto in moč, ki jo vseskozi vzdržuje in povečuje, ta se lahko 

prevesi v agresivnost, racionalnost in neobzirnost. To povzroči vedno večjo pasivnost 

zaposlenih, saj se začnejo izogibati svoji odgovornosti. S povečevanjem moči vodje tako 

začne ugašati ustvarjalnost zaposlenih (Kovač, Mayer in Jesenko 2004). 

Značilnosti avtokratičnega stila vodenja so (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 206): 

 vodja poveljuje absolutistično, 

 oblikuje pravila, ki se jih v skupini spoštuje, 

 svojih odločitev ne pojasnjuje, 

  komunikacije med vodjem in med zaposlenimi skoraj ni, vodja pove le najnujnejše 

informacije o delu, 

 vodja ne odobrava sodelovanja in kompromisov, 

 zaposleni niso motivirani, saj opravljajo že vnaprej točno določene naloge. 
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Slika 1: Začarani krog avtokratičnega vodenja 

Vir: Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 79. 

Večina načinov vodenja, ki jih poznamo, temelji na demokratičnem načinu vodenja. 

Demokratični vodje in demokratične organizacije si prizadevajo za prosti tok idej, ki naj bi 

zaposlenim omogočal čim boljšo obveščenost, negujejo zaupanje v sposobnost reševanja 

težav, ki je značilno tako za posameznike kot za skupnost, spodbujajo uporabo kritične 

refleksije za evalvacijo zamisli. Demokratične vrednote temeljijo na prepričanjih o 

dragocenosti posameznika in o pomembnosti sodelovanja in razprave (Koren 2007, 42). 

Demokratični ali participativni stil vodenja za razliko od avtokratičnega ne poudarja 

doseganje ciljev, temveč daje prednost zaposlenim in medsebojnim odnosom. Vodja je 

naklonjen sodelovanju in dogovarjanju ter upošteva predloge in različna mnenja zaposlenih o 

izvedbi nalog. Poudarek je na komunikaciji med vodjo in zaposlenimi, na pohvali in 

spodbujanju zaposlenih. Vodja s strokovno avtoriteto in karizmo prepriča in motivira 

zaposlene, da zasledujejo cilje organizacije ter mu sledijo. Tudi pri sprejemanju najbolj 

pomembnih odločitev posluša sodelavce ter upošteva njihove predloge. Končni cilj je 

povečanje učinkovitosti, tako da zaposleni poistovetijo svoje cilje s cilji organizacije 

(Rozman, Kovač in Koletnik 1993).  

Značilnosti demokratičnega stila vodenja so: 

 odločanje poteka v skupini, 

 komunikacija je večsmerna s povratno informacijo, 

 vodja oblikuje skupine, s katerimi tudi razpravlja o delovnih nalogah, 

 vodja posreduje povratno informacijo o dosežkih,  

 vodja zaposlene motivira in jih spodbuja k uresničevanju individualnih interesov, 

 vodja dopušča različna mnenja in kritiko, 
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 vodja podpira ustvarjalnost zaposlenih in jim omogoča, da delo zastavijo po svojih 

odločitvah, 

 vodja poskuša v največji meri realizirati predloge in mnenja zaposlenih, 

 vodja skrbi za zadovoljstvo zaposlenih,  

 s svojim odnosom do dela in zaposlenih vodja še dodatno motivira zaposlene do dela. 

Univerzalni način stila vodenja, ki bi bil primeren za vse situacije, ne obstaja. Avtokratični 

vodja je prepričan, da je za organizacijo in za dosego ciljev najučinkovitejši njegov stil 

vodenja. Rozman, Kovač in Koletnik (1993, 206) menijo, da je avtokratičen stil vodenja bolj 

ovira kot spodbuda za učinkovitost, vendar je najbolj učinkovit v obdobju krize, ko gre za 

obstoj in preživetje organizacije. V kriznih situacijah se demokratični stil vodenja izkaže za 

manj učinkovitega, saj vodja preveč popušča in odlaša z odločitvami. Vodja mora tvegati in v 

najkrajšem možnem času sprejeti odločitve, čeprav zaposleni pričakujejo in želijo, da bodo 

sodelovali pri odločitvah o prihodnosti organizacije.  

Na stil vodenja vplivajo različni dejavniki. Po mnenju avtorjev Vinnicombe in Kakabadse 

(1999) so to socializacija, družbeno okolje, kultura organizacije, časovna dolžina trajanja dela, 

starost vodje in njegovo vedenje. Kavčič (1991) dodaja še filozofijo vodenja, delovne naloge 

in lastnosti zaposlenih.  

2.6.3 Situacijski stil vodenja 

V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo opaziti velik porast empiričnega preučevanja 

procesov vodenja. Rezultati z vidika ugotavljanja ter potrjevanja povezanosti med 

posameznim stilom vodenja in učinkovitostjo ter uspešnostjo skupine niso bili vedno 

ohrabrujoči. Zato so raziskovalci razvijali vedno bolj kompleksne pristope in modele vodenja 

v želji po identifikaciji ključnih dejavnikov vodenja. Posledica opisanih trendov je bila 

situacijska teorija vodenja. Empirično preučevanje v okviru situacijske teorije poteka na 

temelju predpostavke, da je stil vodenja odvisen od povezave med skupino, nalogo in 

vodstveno situacijo. S tem pridemo do zaključka, da različne skupine ter vodstvene situacije 

zahtevajo različen stil vodenja. Uspešnost in učinkovitost vodenja sta odvisni od analitičnih 

sposobnosti posameznega vodje pri analizi nalog, situacije ter skupine in njegovi sposobnosti 

za prilagajanje stila vodenja danim razmeram (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 31–32). 

Učinkoviti vodje prilagajajo stil vodenja vsakokratni situaciji. Temu pravimo situacijsko 

vodenje. Ključ do uspešnosti je uporaba pridobljenega znanja v dani situaciji v praksi. Zelo 

pomembna lastnost vodij je učinkovito usmerjanje in izkoriščanje lastnih sposobnosti. Zaznati 

morajo tudi sposobnosti zaposlenih in jih usmeriti k skupnim ciljem organizacije (Tracy 

2000). Pomembna lastnost uspešnega vodje je fleksibilnost, prožnost. Vodenje je treba 

prilagoditi značilnostim konkretne posamezne organizacije. Vodje so morajo soočiti z 

različnimi skupinami, posamezniki, nalogami in cilji in temu prilagoditi stil vodenja. Ni 
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nujno, da vodja uporablja le en stil vodenja, nasprotno, bolj učinkovito je, če ga prilagaja dani 

situaciji. 

V zadnjem času se srečujemo s čisto drugačno osnovo za stile vodenja. Priznani psiholog 

David McClelland (Goleman 2000) je odkril pomen čustvene inteligentnosti v povezavi z 

uspešnostjo vodenja. Čustvena inteligenca je sposobnost, da smo uspešni v ravnanju s seboj in 

v odnosih z drugimi.  

Čustvena inteligenca sestoji iz petih med seboj tesno povezanih dejavnikov: 

 samozavedanje: zavedanje svojih občutkov in njihovo upoštevanje pri sprejemanju 

odločitev, s katerimi bomo zadovoljni; 

 obvladovanje čustev: nadziranje impulzov, obvladovanje strahu in nemira ter usmerjanje 

izražanja jeze; 

 motivacija: sposobnost ohranjanja vneme, vztrajnosti in optimizma tudi v primeru težav, 

sledenje svojim ciljem; 

 sočutje: prepoznavanje neizrečenih občutkov in sposobnost, da se vživimo v druge in 

znamo stvari presojati z očmi drugega, doumeti položaj drugega, okoliščine, v katerih se 

je znašel, in razumeti, kako se v tistem trenutku počuti. Pri tem je treba ohraniti distanco 

in razlikovati med svojimi občutki in občutki drugega; 

 socialne spretnosti: sposobnost vzpostavljanja dobrih medsebojnih odnosov in 

učinkovitega obvladovanja čustev v medsebojnih razmerjih. Je sposobnost ravnanja z 

občutki drugih, sposobnost usklajevanja, prepričevanja in vodenja, ki vključuje vse vidike 

čustvene inteligence. 

Na osnovi novih dognanj se je izvedlo več raziskav. Raziskava med vodilnimi v večjih 

ameriških podjetjih je razkrila šest tipov vodenja in povezavo med čustveno inteligenco, med 

delovnim vzdušjem in delovno uspešnostjo. Stili vodenja, kot so jih opredelili Goleman, 

Boyatzis in McKee (2002), so: ukazovalni, avtoritativni, očetovski oz. materinski, 

demokratični, narekovalni in inštruktorski. Na začetku raziskovanj je bil pomemben le 

rezultat, ekonomski izkupiček, kasneje pa se je izkazalo, da je za dosego slednjega 

pomembno, da s človeškimi viri ravnamo pravilno in da brez ustreznega ravnanja organizacija 

ne dosega dolgoročne učinkovitosti in uspešnosti, s tem pa tudi preživetje in dolgoročni obstoj 

na trgu. Zato so se v zadnjem času raziskave primernih stilov vodenja usmerile predvsem na 

raziskovanje vpliva čustvene inteligence na uspešnost vodenja. Gre za diametralno nasprotje 

od prvotnega, kjer je bil poudarek na ekonomskih interesih. Tak pristop omogoča 

zadovoljstvo vseh zaposlenih v organizaciji. 

2.6.4 Vodenje osredotočeno na načela 

Ljudje, osredotočeni na načela, se nenehno učijo iz svojih izkušenj. Radovedni so in ves čas 

sprašujejo, tako stopnjujejo svoje sposobnosti in zmožnosti delovanja. Delujejo trdo, a 
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pametno in so izjemno produktivni, vendar na nove in ustvarjalne načine. Ljudje so 

osredotočeni na načela, so sinergični. Sinergija je stanje, v katerem celota presega vsoto 

posameznih delov. Taki vodje se veliko poslužujejo pooblaščanja, saj verjamejo v 

sposobnosti drugih. Ne čutijo potrebe po nenehnem nadzorovanju, saj se ne počutijo 

ogrožene, če so drugi v nekaterih pogledih boljši od njih.  

Vodenje, osredotočeno na načela, poteka od znotraj navzven na štirih ravneh, od katerih je 

vsaka raven pomembna in potrebna, a nezadostna sama po sebi. To pomeni, da je treba delati 

na vseh ravneh hkrati in na osnovi nekaterih poglavitnih načel: 

 Osebni: odnos do sebe. 

 Medosebni: odnosi in interakcije z drugimi ljudmi. 

 Managerski: odgovornost za skupinsko delo. 

 Organizacijski: potreba, da se ljudi organizira, da se jih pridobiva in navdušuje, 

oblikovanje skupin, reševanje težav in ustvarjanje ubranih in harmoničnih sistemov ter 

strategij. 

Smisel vrhunske kakovosti je ponuditi trgu porabnikov všečne in nenehno izpopolnjujoče se 

izdelke in storitve in tako zagotavljati delo in dobiček vsem deležnikom v organizaciji. Po 

Demingu (2000) so osnovne prvine vrhunske kakovosti splet naslednjih sestavin: 

 avtomatizacija, 

 trdo delo, 

 prenos odgovornosti na ljudi, 

 načelo napredovanja in zaposlovanja po sposobnostih, 

 delovna merila, 

 ničelne okvare, 

 sistem zagotavljanja kakovosti. 

Namen vodenja po načelih je omogočiti ljudem in organizaciji dosego vrednih ciljev, torej 

večjo učinkovitost pri katerem koli delu, ki ga opravljajo. Vodenje po načelih, preneseno na 

teorijo in metodologijo vrhunske kakovosti, omogoča organizacijam, da dosežejo cilje 

vrhunske kakovosti. Managerji, ki želijo doseči vrhunsko kakovost, morajo postati vodje, 

prepoznati potencial zaposlenih in iz njih črpati uporabne zamisli, ustvarjalnost, inovativnost, 

skrb za podrobnosti in analizo procesa in izdelka.  

Nekatere značilnosti vodij osredotočenih na načela: 

 Neprestano se učijo. 

 Poklicno pot dojemajo kot poslanstvo. 

 Izžarevajo pozitivno energijo. 

 Verujejo v ljudi. 

 Živijo v ravnovesju, zanimajo se za različne stvari in so fizično dejavni. 

 Življenje vidijo kot pustolovščino in ga živijo polno. 



 

28 

 So sinergični. 

 Nenehno se prenavljajo na telesnem, umskem, čustvenem in duhovnem področju. 

Vodenje po načelih se osredotoča na temeljna načela in poraja pristno in globoko, trajno 

kulturno spremembo organizacije šele tedaj, ko se posamezniki v njej spremenijo od znotraj 

navzven. Organizacijska sprememba vselej sledi osebni in kakovost organizacije sledi osebni 

kakovosti (Covey 2000).  

2.6.5 Avtentično vodenje 

Koncept avtentičnega vodenja so opisali Dimovski, Penger in Peterlin (2009). Ta omogoča 

dosledno vpeljavo filozofije učeče se organizacije in njeno dolgoročno delovanje ter se 

imenuje avtentično vodenje. Kompleksne organizacije enaindvajsetega stoletja zahtevajo nov 

pristop k vodenju. Gre za odgovor na potrebe zaposlenih po pristnem načinu vodenja v 

sodobnih organizacijah. Nova paradigma odgovarja na mnoge kritike pomanjkanja etičnosti in 

integritete v poslovnem svetu, osredotoča se na osebne konkurenčne prednosti posameznika 

in razvijanje pozitivnega organizacijskega vedenja, ki vključuje samozavest, optimizem in 

prožnost.  

Pojem avtentičnosti (Avolio in Gardner 2005, v Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 104) 

pomeni, da nekdo deluje v skladu z resničnostnim jazom, izraža sebe na načine, ki so skladni 

z notranjimi mislimi in občutki, torej izraža lastno identiteto. V času izzivov je funkcija 

vodenja v učeči se organizaciji čedalje zahtevnejša, edinstveni izzivi vodenja, s katerimi se 

organizacije soočajo, pa zahtevajo nove, pristne modele vodenja, saj je za ohranjanje 

konkurenčnega položaja potrebno stalno vlaganje v nova znanja in razvoj. Avtentično vodenje 

je po mnenju Avolia in Gardnerja (2005) najustreznejše za uresničevanje vseh pozitivnih 

oblik managementa. 

Avtentično vodenje se od drugih konceptov loči po tem, da ne opredeljuje sloga vodenja, ki bi 

ga moral vodja privzeti, ampak izpostavlja osebnost vodje, ki naj sledi svojemu značaju. Šele 

ko so dejanja vodje usklajena z njegovimi vrednotami, lahko sproži sledenje tudi pri drugih 

zaposlenih. Sodobno poslovno okolje potrebuje vodje, ki vodijo s poslanstvom in integriteto 

ter so osredotočeni na dobrobit zaposlenih in drugih deležnikov. Avtentični vodje se 

proaktivno odzivajo na spremembe in jih vidijo kot možnost za razvoj in navdihujejo 

sodelavce, so sposobni spodbuditi akcijo, motivacijo, zavezanost in zadovoljstvo, kar je 

pogoj, da vsi skupaj neprestano izboljšujejo rezultate. Pozitiven vpliv, ki ga ima avtentičen 

vodja, je tisti, ki povzroči pozitivne premike v sodelavcih in jih navduši za skupno doseganje 

ciljev. Zgled je najboljše vzgojno sredstvo in avtentičen vodja vpliva z zgledom (Dimovski, 

Penger in Peterlin 2009). Samozavedanje pomeni spoznavanje samega sebe. Preko 

introspekcije avtentični vodje opazujejo in analizirajo svoje lastno stanje, svoje misli, čustva, 

identiteto ter motive oziroma cilje. Stik s samim sabo posameznik doseže s poglobitvijo v 
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lastno osebnost in svojo bit s priklicevanjem pomembnih dogodkov v življenju ter njegovih 

takratnih odzivov in čustvovanj (Ladkin in Taylor 2010). Avtentično vodenje pozitivno vpliva 

na čustva zaposlenih skozi pozitivno identifikacijo z vodjo, kar nato spodbuja pozitivne 

odnose. Pomeni, da vodijo na način, ki ga sledilci prepoznajo kot avtentičnega. Ker se proces 

preliva na sodelavce, tudi ti delujejo podobno, to pa vpliva na vodjo, sodelavce, kupce in 

deležnike organizacije (Endrissat, Müller, in Kaudela-Baum 2007 v Dimovski et al. 2013, 

187). 

Hassan in Faezah (2011) sta v preučevala učinek avtentičnega vodenja na zadovoljstvo pri 

delu in skupinsko pripadnost. V študiji sta raziskala vpliv avtentičnega vodenja in njegovih 

elementov na skupinsko pripadnost in zadovoljstvo pri delu. Eden izmed izzivov organizacije, 

ki želi uresničevati svoje cilje, je zadržati dobre sodelavce. Počutje sodelavcev v organizaciji 

je pomemben dejavnik, ki ga organizacija ne sme prezreti. Rezultati so pokazali, da obstaja 

pozitivna korelacija med avtentičnim vodenjem, zadovoljstvom na delovnem mestu in 

pripadnostjo timu. Sklep študije je, da je tim, v katerem imajo voditelji več lastnosti 

avtentičnih vodij, bolj zadovoljen in izraža večjo pripadnost organizaciji. 

2.7 Javni sektor 

Klasifikacije javnega sektorja so različne, lahko ga opredelimo kot zbir vseh javnih 

organizacij, ki opravljajo družbene in gospodarske javne dejavnosti, pri čemer gre za 

dejavnosti, ki delujejo po netržnih načelih, kar se kaže predvsem v njihovem financiranju. 

Javni sektor lahko sestavljajo tudi enote, ki jih država samo delno posredno ali neposredno 

financira in lahko delujejo v skladu s tržnimi načeli, toda pri tem je pomembno, da je država 

prisotna z določenim lastniškim deležem (Pevcin in Setnikar 2012). 

Javni sektor po Zakonu o javnih uslužbencih sestavljajo državni organi in uprave lokalnih 

skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi ter druge osebe 

javnega prava. 

V večini razvitih držav je v 20. stoletju javni sektor rastel in posegal na čedalje več področij 

javnega življenja. Delež celotnih javnih izdatkov v bruto domačem proizvodu je v teh državah 

v povprečju narastel od približno 10 odstotkov na začetku 20. stoletja na skoraj 50 odstotkov 

ob koncu 20. stoletja (Pevcin 2011).  
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Preglednica 4: Primerjava med državami glede na delež javne porabe v BDP (v %) 

Država 2006 2007 2008 2009 2010  2011 

Ciper 43,262 41,505 42,128 46,247 46,956 47,377 

Danska 51,250 50,788 51,424 57,899 56,174 55,972 

Estonija 34,573 34,853 41,037 47,654 44,713 43,123 

Finska 49,238 47,431 49,316 56,103 55,550 54,043 

Nemčija 45,559 43,506 44,046 48,104 47,869 45,625 

Grčija 44,691 46,709 49,734 53,033 49,620 49,696 

Irska 33,406 36,194 42,301 47,937 65,637 44,143 

Italija 48,464 47,611 48,610 51,889 50,495 49,953 

Luksemburg 38,576 36,267 37,103 43,042 42,482 41,635 

Nizozemska 45,687 45,087 46,116 50,785 50,614 50,034 

Portugalska 44,364 44,362 44,816 49,914 51,414 48,710 

Slovaška 36,521 34,210 35,049 41,704 41,100 38,375 

Slovenija 42,547 40,262 41,422 46,355 47,134 47,713 

Španija 38,342 39,192 41,300 46,065 45,439 43,586 

 Povprečje   42,606   41,998   43,886   49,052   49,657  47,141 

Vir: IMF
4
 2012, v Pevcin in Setnikar 2012, 147. 

Zavedati se je treba, da na management javnega sektorja močno vpliva tudi politika. Javne 

organizacije za svoj obstoj potrebujejo podporo javnosti, in sicer tako širša javnost kot tudi 

interesne skupine. Javno mnenje ima pomembno vlogo pri oblikovanju javnih politik, pri 

čemer je danes razpoloženje v splošnem usmerjeno proti javnemu sektorju in javnim 

organizacijam. Javne organizacije so še posebej pod drobnogledom medijev, saj porabljajo 

davkoplačevalska sredstva. 

2.7.1 Management v javnem sektorju 

Da je javni sektor eden izmed najpomembnejših elementov gospodarskega napredka, je 

izpostavil že Hobbes, ko je navedel, da bi bilo življenje brez državnega aparata praktično 

nemogoče. Javni sektor ima tudi pomemben vpliv na konkurenčnost nacionalnega 

gospodarstva, največjo rast in konkurenčnost dosegajo mala odprta gospodarstva, ki imajo 

kakovostne in učinkovite državne institucije. Analize dejavnikov gospodarske rasti so 

pokazale, da velikost javnega sektorja negativno vpliva na gospodarsko rast, kar je bilo 

potrjeno v več študijah.  

                                                   

4
 angl. International Monetary Fund 
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Pojem management javnega sektorja se je uveljavil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja kot 

odgovor na odmike od tradicionalnega pojmovanja javne uprave, ki naj bi temeljila na 

birokratskem načinu dela, pomanjkanju odzivnosti, rigidnosti in podobno. Tedaj se je začel 

poudarek na prevzemanju tveganj, odgovornosti, tržnih pristopov tudi v javnem sektorju. Za 

javni sektor se je ugotavljalo, da deluje preveč zaprto in samozadostno.  

Funkcija sodobnih managerjev naj bi se v glavnem nanašala predvsem na razvoj same 

organizacije, kar pomeni predvsem oblikovanje ustreznih organizacijskih zmožnosti. Za 

opredelitev pojma management javnega sektorja je treba najprej opredeliti, kaj je to javni 

sektor, predvsem v smislu ločitve od zasebnega. V javni sektor uvrščamo državno upravo 

(ministrstva, vladne službe, upravne enote), javno upravo (javna podjetja in enote lokalne 

samouprave) in širši javni sektor, ki vključuje še pravosodni sistem, šolstvo, raziskovalno in 

kulturno področje ter organizacije političnega sistema. Javni sektor zadovoljuje potrebe, ki so 

v javnem interesu in jih zasebni tržni sektor ne pokriva. V sodobnem času se je pojavil trend 

prelivanja obeh sektorjev oziroma razlike in meje med njima izginjajo. Primer tega je 

pojavljanje raznih oblik javno zasebnega partnerstva. Bistvo teh organizacijskih oblik je, da 

poskušajo s svojo organiziranostjo in načinom delovanja posnemati organizacije zasebnega 

sektorja, želijo doseči določeno stopnjo avtonomnosti, uvajajo tržne pristope v delovanje 

javnih organizacij ter skušajo omejevati birokratske pristope delovanja. Ideologija novega 

javnega managementa je prepričanje, da je treba v delovanje javnega sektorja uvesti načela in 

pozitivne izkušnje managementa iz zasebnega sektorja, ki se nanašajo na ekonomiko 

poslovanja, stopnje managerskega procesa, delovne metode in tehnike, podjetniški način 

razmišljanj, usmerjenost k ljudem (tako k uporabnikom kot zaposlenim), opredelitvijo 

odgovornosti za rezultate delovanja, pri čemer naj se vse to doseže v skladu z javnim 

interesom in veljavnimi predpisi. 

Preučevanje vodenja je v slovenski državni upravi slabo. Posledice so vidne v tem, da izbira 

in razvoj vodij ter preučevanje uspešnosti vodenja niso omembe vredni dejavniki delovanja 

tako javne kot državne uprave, pa tudi, da se pri izbiri vodij ne ugotavlja oziroma upošteva 

osebnostni potencial za vodenje. V teoriji so poudarjeni posamezni pristopi, modeli in stili 

vodenja, ki pa se bolj ukvarjajo s procesom vodenja oziroma z aktivnostmi kot pa z vodjo kot 

generatorjem aktivnosti vodenja. To pomeni, da se teoretični prispevki praviloma pričenjajo 

"korak prepozno", saj ne upoštevajo srčike vodenja: vodje s svojimi potenciali, pri čemer je 

posebno pomemben osebnostni potencial vodje (Stare in Seljak 2006, xxii). 

Uspešnost vodenja v upravi je povezana s spreminjanjem in modernizacijo, ki smo ji v 

Sloveniji priča na področju javnega sektorja in še posebej državne uprave. Modernizacija 

uprave je eno izmed prednostnih področij razvoja države že od nastanka samostojne države, 

področje ravnanja z ljudmi pa še posebej po letu 2002 od sprejema Zakona o javnih 

uslužbencih (v nadaljevanju ZJU), ki je bil pomemben mejnik na področju človeških virov 

(Stare in Seljak 2006, 4).  
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Ocenjevanje javnih uslužbencev se izvaja, da bi se spodbujalo karierno napredovanje. Motiv 

ocenjevanja je boljša organiziranost, aktiviranje sodelavcev, spodbujanje ustvarjalnega 

sodelovanja, izkoristek obstoječega znanja in sposobnosti zaposlenih in podpiranje delovne 

uspešnosti. Javne uslužbence se ocenjuje na podlagi njihovih prispevkov k rezultatom 

organizacije znotraj javnega sektorja in z medsebojnim primerjanjem strokovnih in delovnih 

lastnosti zaposlenih. To pa pomeni oblikovanje relativnih meril ocenjevanja, saj je v večini 

primerov javnega uslužbenca mogoče oceniti le glede na druge zaposlene, ob tem pa v javnem 

sektorju ni mogoče oblikovati povsem absolutnih in merljivih kriterijev (Hanček in Bačlija 

2012, 217-218). 

Poleg obsega pa je pomembna tudi pravilna oziroma optimalna organizacija javnega sektorja. 

Po Sloanu (1990) je pomembno uravnoteženje med centralizacijo in decentralizacijo. Alfred 

Sloan je bil naslednik ustanovitelja družbe General Motors in je ustvaril sistem managementa, 

ki ga je potrebovalo podjetje, da je uspešno vodilo proizvodni sistem. Vpeljal je manjše 

decentralizirane enote, ki jih je manager v osrednjem vodstvu nadzoroval tako, da je spremljal 

proizvodne in finančne učinke. Vodilni kadri tako niso potrebovali specifičnih proizvodnih 

znanj, kajti te funkcije so opravljali specialisti, njihovo delo pa so dopolnjevali z dodatnimi 

znanji s področja financ in trženja. 

Tradicionalno pojmovanje in merjenje uspešnosti poslovanja, kjer kot merilo uspešnosti 

prevladujejo finančni kazalniki poslovanja, ki se kažejo v računovodskih izkazih, se tudi v 

javnem sektorju čedalje bolj umikajo sodobnemu pojmovanju in merjenju uspešnosti, kjer 

imajo večji pomen nefinančni dejavniki, kot so znanja in sposobnosti zaposlenih, klima v 

organizaciji, kakovost poslovanja, upoštevanje interesov drugih deležnikov, kot so stranke, 

zaposleni, javnost. V model kazalnikov uspešnosti se integrirajo strategija in cilji 

organizacije. 

Decentralizacija temelji na konceptu prenove javnega sektorja, ki dejansko pomeni prenos 

virov in moči odločanja in izvajanja aktivnosti na nižje organizacijske ravni oziroma enote v 

javnem sektorju. Je pa decentralizacija javnega sektorja v praksi vezana tudi na nekatere 

družbenoekonomske dejavnike, saj na decentralizacijo pozitivno vplivajo velikost države, 

njena gospodarska razvitost, kulturno etična razdeljenost, stopnja demokratizacije (Panizza 

1999, 97–139). 

S sprejemom in uveljavitvijo ZJU, ki uveljavlja evropsko primerljiv sistem, so bili podani 

okvirni pogoji delovanja in razvoja javnih uslužbencev, ki naj bo strokovno, gospodarno in 

usmerjeno k uporabnikom storitev. Spodbuja uveljavljanje načel sodobnega javnega 

managementa in spreminjanje upravne kulture, ne določa pa vsebine, postopkov in 

metodologije, ki bi omogočali takšno delovanje, pristop in vodenje v upravi. Pri tem pa se 

javni sektor sooča s številnimi in hitrimi spremembami, ki zahtevajo razvoj in prilagajanje ter 

spreminjanje vseh bistvenih dejavnikov delovanja, pri čemer je vodenje in razvoj vodij eden 

pomembnejših (Stare in Seljak 2006, 6). 
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Nasploh je bilo vodenje v javnem sektorju z vidika sodelovanja, fleksibilnosti in 

ustvarjalnosti precej zapostavljeno, večje spremembe so bile spodbujene šele s sprejemom in 

izvajanjem ZJU, ki na več mestih navaja pojem vodja in vodenje, pojma management pa ne 

uporablja, zato bi lahko sklepali, da govori predvsem o vodenju in ne o managementu. 

Vsebinska različnost del, ki zajemata pojma management in vodenje je tudi v javnem sektorju 

velika, zato je njuno razločevanje pomembno. Zaradi omejenih virov javnega sektorja, je bila 

izražena potreba po uvajanju načel sodobnega managementa tudi tu. Poudarja se vloga 

zaposlenih, še posebej vodje, ki s svojim ravnanjem vpliva na obvladovanje poslovanja, 

razvoj in uvajanje sprememb. Za vodje v javni upravi je začilno, da morajo delati za dosego 

ciljev, usmerjenih k državljanom, ki pa so uravnoteženi s političnimi cilji oziroma s cilji 

udeleženih strani. Ključna prvina pri tem je, da morajo vodje jasno pokazati, da razumejo, kdo 

so njihovi odjemalci in kakšne so njihove zahteve ter kako je mogoče njihove zahteve 

uskladiti s političnimi imperativi in izkazovati odkrito zavzemanje za državljane – odjemalce, 

kakor tudi za druge udeležene strani (prav tam, 37). 

Z vidika spreminjanja javnega sektorja je področje vodenja problematično v okoljih, kjer 

organizacijo razumejo kot idealno organizacijo Webrovega tipa. Takšno tradicionalno 

razumevanje omejuje vodje v njihovih aktivnostih spodbujanja ljudi. Način ravnanja in 

motivacija se oblikujeta glede na specifično okolje in delovne odnose.  

2.7.2 Novi javni management in spreminjanje javnega sektorja 

Kritike na neučinkovitost birokratske uprave Webrovega tipa je sprva v Veliki Britaniji, Novi 

Zelandiji in ZDA privedla do reformnega modela, ki ga poimenujemo kot novi javni 

management ali novo javno upravljanje (New Public Management, NPM). Gre za filozofijo 

upravljanja, ki jo od osemdesetih let 20. stoletja dalje uporabljajo vlade za posodobitev 

javnega sektorja, za koncept, ki vnaša v delovanje javnega sektorja pozitivne prvine iz 

upravljanja in delovanja zasebnega sektorja. Nanašajo se predvsem na ekonomiko poslovanja, 

pristope in metodologijo upravljanja in vodenja, delovne metode in tehnike, organizacijske 

oblike, podjetniški način razmišljanja in delovanja. Poudarja tudi usmerjenost k ljudem, 

uporabnikom in zaposlenim (Pečarič 2011, 521-528). 

O'Reilly in Reed (2010) ugotavljata, da je »leaderism5« neke vrste prepričanje,  ki uokvirja in 

opravičuje določene inovativne spremembe na področju sedanjih organizacijskih in 

                                                   

5
 »Leadersim« je sestavljen iz konkretne rabe jezika vodenja, kot npr. raba lingvističnih 

izrazov »vodje«, »vodenje«, »biti voden«, voditi, itd. »Leadersim« je tudi metafora, predstava 
ali simbol razmerja vodenja ali dajanja navodil in posledično lahko tudi prepričanje v 
pomembnost tega razmerja. Avtorja pojem »leadersim« opišeta kot prepričanje, da naj bi 
posamezniki z dajanjem navodil koordinirali ključne vidike našega življenja.   
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vodstvenih praks. Uporablja se znotraj političnega diskurza v povezavi z reformo javnega 

sektorja v Veliki Britaniji. Opredeljen je kot skupek managerskih praks, ki se uporabljajo pri 

razvoju novega javnega managementa in novih vladnih pristopov, ki stremijo k temu, da so 

storitve javnega sektorja usmerjene k uporabniku oziroma državljanu. Je posledica razvoja 

podjetniških in kulturnih ideologij in praks. Diskurz novega vodenja je po mnenju avtorjev 

povezan s tremi komponentami:  

- z vodenjem sistemskih sprememb, pri čemer so vodje zastopniki sprememb in v širšem 

smislu tudi osebe, ki vpeljujejo reforme in posledično radikalno spreminjajo naravo in 
vsebino javnih storitev, 

- z zmanjševanjem in absorbiranjem napetosti med politiki, managerji in strokovnjaki,  

- je bistvena sestavina novega načina vodenja organizacij javnega sektorja, ki ne vključuje 
samo managerje v javnem sektorju, ampak tudi strokovno usposobljene uslužbence na 
vodilnih delovnih mestih, predstavnike javnosti in zasebnih ter prostovoljnih organizacij. 

Newman (2005) trdi, da razvojni programi vodenja poudarjajo emocionalen in simboličen 

vidik osebnosti. Vodje imajo dolžnost, da vzpodbujajo in usmerjajo želje, ki jih imajo sami ali 

njihovi podrejeni. Ta vidik vodenja predstavlja vodenje kot sredstvo ali veščino, s katero 

lahko vzbudimo želje po spremembah v javnem sektorju, tako pri zaposlenih kot tudi pri 

državljanih. Vodje naj bi poosebljali vrednote, vizije in primerno vedenje. Vodenje in 

ponovna opredelitev odgovornosti je trend v javnem sektorju v Veliki Britaniji, ki je nastal 

zaradi pojava novega javnega managementa ter zajema dolžnost merjenja in ocenjevanja 

rezultatov v ustanovah javnega sektorja in povezava teh rezultatov z organizacijskimi in 

finančnimi vzpodbudami oziroma kaznimi. Clarke (2007) to poimenuje kot povezavo med 

oceno in rezultatom. Z ocenjevanjem je tesno povezano tudi izrekanje pohval in ugotavljanje 

odgovornosti za rezultate, ki naj se išče pri vodjih in zaposlenih v javnem sektorju.   

Spremembe v zasebnem sektorju in spoznanja, da management in učinkovitost javnega 

sektorja vpliva na javno ekonomijo in nacionalno konkurenčnost sta bila pomembna vodila za 

spremembe. Najbolj univerzalno opredelitev novega javnega managementa sta podala 

Osborne in Gaebler (v  Brezovšek 2004) v desetih načelih: 

1. usmerjenost k uporabnikom, 

2. konkurenčnost, 
3. usmerjanje namesto izvajanja, 

4. poslanstvo in strateški management, 
5. naravnanost k rezultatom, uspešnost in učinkovitost dela, 
6. ekonomičnost, 
7. avtonomnost in delegiranje, 

8. decentralizacija, 

9. preventivno in proaktivno delovanje, 

10. tržni mehanizmi. 
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Po mnenju Pečariča (2011) je politika dolga leta delovala v nasprotju s transparentnostjo, 

vendar se zadeve spreminjajo v nasprotno smer. Ker se javne zadeve upravljajo v interesu 

javnosti, je nujno, da so le te javne. Dober primer tega je dostop do informacij javnega 

značaja povsod po svetu. Slovenija je tej smeri sprejela Zakon o dostopu do informacij 

javnega značaja (ZDIJZ), ki povdarja pomen odprtosti, preglednosti in primerljivosti 

postopkov in delovanj državnih institucij.  

Preglednica 5: Primerjava nekaterih značilnosti klasičnega modela birokracije in 

novega javnega managementa 

Klasična birokracija 

(administrativna država) 
Novi javni management 

usmerjenost k pravilom usmerjenost k ciljem 

zakonitost postopkov učinkovitost delovanja 

predvidljivost prilagoditev okolju 

odgovornost za dejanja usmerjenost k rezultatom 

formalizem inovativnost 

zakonitost uspešnost 

profesionalnost in lojalnost zadovoljevanje osebnih interesov 

Vir: Lane 1995, v Pevcin 2011, 54. 

Sodobne oblike organizacij morajo temeljiti na ohlapnejših pravilih in elementih vodenja, 

sistemu kadrovanja in uslužbenskih sistemih, ki prejšnje oblike pravil nadomešča s 

poslovnimi cilji, strategijami in vrednotami. V današnjem času turbulentnih sprememb so 

potrebne fleksibilne organizacijske oblike, ki omogočajo hitro prilagajanje in reagiranje na 

spremembe v okolju. Dober primer je elektronsko poslovanje v javni upravi, ki prispeva k 

kvaliteti storitev, temelji na izdelavi, izmenjavi in uporabi informacij, uporablja elektronski 

način za prenos le teh in omogoča posamezniku enostavno in polno vključevanje v družbene 

procese. V javni upravi se pretežni del poslovanja nanaša na bolj ali manj strukturirane 

naloge, ki se izvajajo skozi predpisane upravne postopke. Prenova je zato ciljno naravnana v 

poenotenje in optimizacijo postopkov (Thompson in Miller 2003). 

  
V zadnjem času obstaja zavedanje, da javni sektor in predvsem javna uprava, obstoji zaradi 

uporabnikov in ne obratno, zato koncept usmerjenosti k uporabnikom predvideva državljane 

kot sooblikovalce, javna uprava pa naj bo prijazna in učinkovita. Zahteve uporabnikov z 

razvojem tehnologije, modernizacije in globalizacije postajajo vse večje. Pomembno je, da 

obstaja posluh za dobre ideje iz prakse ter pravi trenutek, ko se te ideje pretvorijo v obvezen 

standard (Virant 2003, 68-69). 

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Strategijo razvoja javne uprave 2015 – 2020, ki je 

bila od 23.12.2014 do 26.1.2015 v javni obravnavi. Gre za enovit krovni strateški dokument, 

ki pomeni tudi podporo in zavezo za uresničevanje strategije razvoja celotne države, v 

najširšem smislu pa pomeni zavezo uporabnikom storitev javne uprave, javnosti ter 

nenazadnje Evropski komisiji, da bodo zapisani cilji in ukrepi premišljeni, realni in tudi 
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izvedeni. 

 

Uspešna javna uprava je ena od ključnih prioritet Slovenije, saj predstavlja temelj za razvoj 

države in družbene blaginje. Državljani in gospodarstveniki namreč potrebujemo fleksibilno 

in odzivno javno upravo, ki bo delovala transparentno, strokovno, odgovorno ter skladno z 

načeli dobrega upravljanja. Potrebujemo servis, ki nas ne bo oviral pri delu in vsakdanjih 

opravilih, temveč bo omogočil opraviti obveznosti na enem mestu in na daljavo, ažurno 

odgovoril in se opredelil do vprašanj, pobud in predlogov vseh uporabnikov storitev. Želimo 

imeti javno upravo, ki bo ustvarjala učinkovito zakonodajno in vzpodbudno poslovno okolje. 

Za dosego omenjenega pa potrebujemo krovno strategijo z jasnimi smernicami, cilji in ukrepi 

(Ministrstvo za javno upravo 2014).  
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3 MOTIVACIJA 

3.1 Motivacija, motivi in potrebe 

Sama beseda motivacija izhaja iz besede motiv (latinsko movere), kar pomeni gibati se, 

premik, korak, akcija (Hodgetts 1991, 129). Torej bi lahko rekli, da pomeni v splošnem neko 

gibanje, smoter oziroma vodilo. Posebno zanimiv je pomen motivacije v psihološkem smislu, 

kjer gre za vztrajno vedenjsko težnjo pri doseganju ciljev, ne glede na to, da naletimo na 

ovire. Motiv je razlog, ki človeka spravi v delovanje. Je kompleksna moč, ki sproža 

človekova dejanja in ima lahko več vzvodov. Ključ do motivacije vsakega posameznika je v 

razumevanju motivov, ki se skrivajo za dejanji. Če bi poznali vse vzgibe in gibala, ki 

posameznika privedejo do določene aktivnosti, bi si znali razložiti njegovo vedenje, hkrati pa 

bi lahko sprožili določeno reakcijo pri posamezniku, tako da bi ustvarili za to vse potrebne 

okoliščine. 

V teoriji zasledimo različne definicije motivacije, različni avtorji postavljajo različne 

motivacijske teorije. Z razvojem podjetništva se je večji poudarek začelo dajati na motivacijo 

zaposlenih za delo v organizaciji, saj so se vodstva začela zavedati, da motivirani zaposleni 

delajo bolje in več in tako pripomorejo k uspešnosti poslovanja. Motivacija v tem smislu je 

nenehni spodbujevalni proces delovnega življenja in doživljanja zadovoljstva posameznika na 

delovnem mestu, ki pripomore k ustvarjalnemu delu naravnanemu k uspešnosti, osebnostni in 

strokovni rasti zaposlenih ter prispevkom posameznikov in skupin k odličnosti organizacije 

(Uhan 2000, 11). 

Lipičnik (2002) navaja, da je prav motivacija tisto, zaradi česar ljudje ob predpogoju, da 

imajo določene sposobnosti in znanja, delajo. Brez motivacije človek ne stori nobene 

aktivnosti in tako ne zadovoljuje svojih potreb. Pri motivaciji gre za usmerjanje človekove 

aktivnosti k zaželenim ciljem s pomočjo njegovih nezadovoljenih potreb. Vsaka akcija, ki jo 

nekdo začne, je spodbujena s strani ene ali več potreb, ki usmerjajo aktivnost posameznika k 

želenemu cilju – sredstvu za zadovoljitev potreb oziroma k individualnemu cilju 

posameznika. To se pravi, da potrebujemo za akcijo oziroma delovanje človeka najprej 

potrebo, ki je močan notranji občutek. 

Po mnenju Kotterja (2001, 85) prav motivacija in navdih dajeta zaposlenim energijo, tako da 

jim omogočata zadovoljevati osnovne človeške potrebe po dosežkih, uspehih, varnosti, 

pripadnosti, spoštovanju in samospoštovanju, občutku, da imajo kontrolo nad svojim 

življenjem, in po samouresničevanju. Dobri vodje znajo to uresničevati na več načinov. Znajo 

pravilno oblikovati vizijo organizacije, ki mora poudarjati vrednote zaposlenih, katerim je 

namenjena. To zaposlenim naredi delo pomembno. Vodje tudi redno vključujejo zaposlene v 

odločitve, kako doseči vizijo organizacije. Naslednji pomemben motivacijski korak je 
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podpirati zaposlene pri njihovih naporih za uresničitev vizije in ciljev z zagotavljanjem 

trenerstva (coaching
6
). Dobri vodje morajo znati prepoznati in nagraditi uspehe svojih 

zaposlenih. S tem jim dajejo priznanje in tudi občutek pripadnosti organizaciji. 

Motivacija vpliva na produktivnost, zato je del managerjevega dela, da usmeri motivacijo 

zaposlenih k doseganju ciljev organizacije. Sama definicija motivacije opredeljuje, da gre pri 

njej za psihološki proces, ki spodbuja zagnanost posameznika za doseganje zastavljenih 

ciljev. Štirje bistveni zaključki motivacije kažejo, da se motivacija spreminja z vedenjem; na 

vedenje ne vpliva le motivacija; vedenje vpliva na uspešnost; in motivacija je pogojni 

dejavnik, a ne zadosten element pri uspešnosti poslovanja organizacije in dela posameznikov 

(Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 76.) 

 

Slika 2: Temeljni motivacijski proces 

Vir: Treven 1998, 75. 

Naše obnašanje je motivirano. Ne pojavlja se kar samo od sebe, ima svoje vzroke in cilje. Z 

motivacijo mislimo na vse tisto, kar nas spodbuja in usmerja: dejavnike, silnice in gibala 

našega delovanja, kot so potrebe, nagoni, želje, motivi, cilji, vrednote, ideali, interesi in voljo. 

Človek si postavlja cilje in motive, ki jih nato skuša doseči s svojo voljo in zavestno 

nadziranim delovanjem. Kljub temu pa ostaja pomemben del človekove motivacije 

nezaveden. Še več, nekatere motive potiskamo v podzavest in jih potlačimo, če niso 

sprejemljivi za nas. Tudi kakovost naših dosežkov je odvisna od tega, kako močno smo 

motivirani zanje. 

                                                   

6
 Po definiciji International Coach Federation (ZDA) je coaching interaktivni proces, v katerem coach 

z uporabo posebnih tehnik sproži miselne procese, ki pomagajo posameznikom in podjetjem, 
organizacijam in ustanovam k hitrejšemu in učinkovitejšemu doseganju boljših rezultatov (Klaro.si 
2011). 
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Motivi so tisti psihološki pojavi, ki spodbujajo obnašanje in ga usmerjajo k ciljem. Vsa naša 

dejanja so motivirana. Ne gre misliti, da smo motivirani le takrat, ko gre za vrhunske dosežke. 

Mnoga dejanja so motivirana zato, ker nas k temu silijo določene potrebe in želje. Lakota nas 

prisili k temu, da jemo, žeja, da pijemo, če nas zebe, se oblečemo ali gremo v toplejši prostor. 

Ljubezen nas sili v stik s partnerjem. Želja po znanju in spoznavanju nas usmerja k učenju in 

znanstvenim dosežkom. 

Potrebe so posebna stanja organizma, ki sprožijo obnašanje, usmerjeno k ciljem. Pri tem gre 

navadno za stanja, za katera je značilno neravnovesje. Cilji našega motivacijskega delovanja 

pa so tisti objekti ali dejanja, s katerimi zadovoljujemo svoje potrebe. V našem organizmu 

obstaja več mehanizmov, s katerimi lahko zadovoljujemo fiziološke potrebe. Poleg fizioloških 

motivov se pri človeku pojavljajo tudi psihološki ali psihosocialni motivi. To so duševni 

motivi in cilji, kot na primer želja po novem znanju, želja po tem, da bi se spoznali s privlačno 

osebo, želja, da bi uspeli v poklicu in podobno. V teh primerih govorimo o psihičnem 

neravnovesju. Z uspehi in dosežki preprečujemo, da bi se počutili neugledne, nesposobne, 

neenakovredne, z doseženim znanjem premagujemo občutja nevednosti in negotovosti, z 

navezovanjem prijateljstev občutja osamljenosti in ne sprejemanja. V življenju so za nas 

pomembni predvsem psihološki in psihosocialni cilji. Res je, da se tudi mnogi fiziološki 

motivi velikokrat prepleteni s psihološkimi. Bolj kot kaj jemo, se nam zdi pomembno, s kom 

in kje jemo. Hranjenje pač povezujemo z mnogimi drugimi motivi, kot le samo 

zadovoljevanje lakote (Musek in Pečjak 2001). 

Raziskava 833 ljudi iz različnih podjetij, ki sta jo izvedla Bateman in Crant, je ugotovila, da 

zunanje nagrade ne spodbujajo notranjih motivacij, na ta način lahko o motivaciji govorimo 

kot o notranjih in zunanjih stvareh, ki spodbujajo ali vabijo ljudi k delovanju. Myron Rush 

(1983) govori specifično o vrednosti motivacije znotraj prostovoljnih organizacij, kot tudi 

tistih, v katerih so ljudje zaposleni. Dajanje priznanja stimulira ljudi, da uporabljajo svojo 

kreativnost za doseganje ciljev in nalog skupine ali organizacije. Vodja, ki zanemari 

priložnosti, da bi poskrbel za primerno priznanje, bo imel težave vzpodbujati ljudi, naj ti 

docela uporabijo svoje sposobnosti in zmožnosti za doseganje skupinskih ciljev. Priznanje je 

le eno izmed orodij motivacije, ki se je poslužujejo vodje. 

Tudi po mnenju Scobieja (2009, 161) je motivacija postopek spodbujanja nekoga k delovanju 

ali pa proces, s katerim pri osebi dosežemo dovzetnost za določeno vedenje. Ljudi motivirajo 

tako zunanji kot notranji dejavniki, zato mora vodja oceniti notranje in zunanje motivacijske 

dejavnike svojih podrejenih.  

Po navajanju Rozmana in Kovača (2012, 412–413) lahko izvor motivov pri posamezniku 

razdelimo v dve skupini. V prvo se uvrščajo dejavniki, ki izhajajo iz posameznika. V drugo 

uvrščamo spremenljivke, ki izhajajo iz dela in okolja. Na podlagi delitve izvora spodbud, ki 

vplivajo na motivacijo posameznika, sta se oblikovali tudi dve veliki skupini motivacijskih 

teorij, in sicer vsebinske teorije in procesne teorije. Vsebinske teorije lahko delimo na 
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motivacijske teorije, ki so usmerjene v potrebe ali cilje in skušajo razložiti, kaj v posamezniku 

ali njegovem okolju vpliva na določen način delovanja in na njegovo vedenje. Procesne 

teorije pa razlagajo, kako lahko izzovemo, usmerjamo, vzdržujemo in prekinemo določen 

način delovanja in vedenja posameznika. 

Preglednica 6: Notranje in zunanje spodbude, ki vplivajo na motivacijo posameznika 

Notranje spodbude Zunanje spodbude 

Značilnosti posameznika Značilnosti delovnega mesta Značilnosti delovnega okolja 

Potrebe: Povratna informacija o: Neposredno socialno okolje: 

- po varnosti 

- po samospoštovanju 

- po dosežkih 

- po moči 

- obsegu 

- času 

- nadrejeni 

- sodelavci 

- podrejeni 

Odnos do: Delovna obremenitev: Organizacijsko okolje: 

- samopodobe 

- dela 

- nadrejenih 

- podjetja 

- različnost 

- obseg 

- nagrade 

- možnost izobraževanja 

- možnost usposabljanja 

- učinkovitost dela 

Cilji: Pooblastila  

- naloga 

- raven zmožnosti 

- karierna pričakovanja 

  

Vir: Hitt, Black in Porter 2009, v Rozman in Kovač 2012, 413. 

Preučevanja na področju delovne motivacije so privedla različne strokovnjake do zelo 

pomembnega sklepa: niti ena sama človekova aktivnost, tudi delo ne, ni nikoli spodbujeno z 

enim, temveč s številnimi zelo zapletenimi, poznanimi in nepoznanimi dejavniki (Lipičnik 

1998b, 155). 

Povzamemo lahko, da je motivacija psihološki proces, ki se navezuje na vedenje in z njim 

povezana stališča, misli, čustva itd. Motivacije ne moremo meriti neposredno, ampak samo 

preko vsakdanjih sprememb prepričanj in mnenj ljudi o njihovi motivaciji. Motivacija 

učinkuje le začasno, saj lahko tudi pri visoko motivirani osebi motivacija tako pade, da 

postane nedejavna (Kobal Grum in Musek 2009). Avtorji ugotavljajo, na kakšen način o 

motivaciji razmišljamo v vsakdanjem življenju, ter navajajo pomembnejše razlike med 

laičnim in znanstvenim pojmovanjem motivacije. Laik dojema motivacijo na zelo površen 

način in se ne poglablja v vzroke nekega vedenja, medtem ko psihologija kot veda motivacijo 

z večjo natančnostjo napove človekovo vedenje na osnovi znanstvenega poznavanja 

človekove motivacije. K človekovemu vedenju poleg osebnostnih značilnosti pripomorejo 

tudi čustva, razpoloženja, stanja, misli ter tudi zunanji dejavniki, kot na primer vpliv okolja. 
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3.2 Notranja in zunanja motivacija 

Motivacija se tesno povezuje s čustvovanjem. Ko zadovoljujemo svoje potrebe in motive in 

dosegamo motivacijske cilje, se pojavljajo pozitivna čustva: zadovoljstvo, veselje, ponos in 

podobno. Nasprotno pa občutimo ob ovirah in nezadovoljenih potrebah negativna čustva, 

nezadovoljstvo, jezo, razočaranje, sram in krivdo. Naše obnašanje je motivirano z notranjo in 

zunanjo motivacijo. Motivacija in čustvovanje sta še posebej pomembna pri važnih 

življenjskih opravilih. Pomembno je, kako smo motivirani za učenje in delo. Čeprav sta učna 

in delovna uspešnost odvisna tudi od drugih dejavnikov (sposobnost, marljivost), nanju 

močno vpliva motivacija. Če smo motivirani, posebno če je močna naša notranja motivacija, 

se bomo bistveno bolj potrudili. Pri vsakemu posamezniku se pojavijo področja delovanja, ki 

nas še posebno privlačijo in za katere se posebno zanimamo. Tem področjem pravimo 

interesi. Zaželeno je, da se naše učenje in delo ujemata z našimi interesi. Res je tudi, da se 

lahko interes in zanimanje vzbudita šele potem, ko spoznamo določeno področje. Zato je 

smiselno, da se učimo več stvari hkrati in spoznavamo več področij. Raziskave kažejo, da sta 

naše učenje in delo bolj kakovostna, če smo zanju notranje motivirani. Prav nič presenetljivo 

ni torej, če najdemo izjemno visoko notranjo motiviranost pri vrhunskih ustvarjalcih (Musek 

in Pečjak 2001). 

Z uspešnostjo je povezana naša notranja motivacija za zahtevnejše dosežke, ki ji pravimo 

storilnostna motivacija. Gre za željo, da bi dosegli nekaj zahtevnega in nadpovprečnega, da bi 

dosegli več kot drugi. Močno storilnostno motivacijo opazimo pri ljudeh, ki se lotijo težavnih 

nalog in ciljev in ki jih želijo opraviti kar se da kakovostno. Med posamezniki obstajajo 

znatne razlike v storilnostni motivaciji. Te razlike so delno posledica naših pričakovanj. Bolj 

ko se nam zdi dosežek pomemben, vreden in verjeten, tem bolj bomo storilnostno naravnani.  

3.3 Motivacijske teorije 

Prve teorije o motivaciji zasledimo že v besedilih starogrških mislecev. Novejše teorije o 

motivaciji pa sežejo v začetek 20. stoletja z delom psihoanalitika Sigmunda Freuda. V 

njegovem času je področje psihologije zajemalo izključno zavestne procese in njihove 

vsebine. Freud (2005) pa je menil, da je vsako vedenje ljudi tudi delno nezavedno motivirano. 

Nezavednim procesom je pripisoval velik pomen, trdil je, da so za razumevanje človekovega 

vedenja pomembnejši od zavestnih.  

Teorije skušajo odgovoriti na vprašanje, zakaj človek dela in od katerih dejavnikov je odvisno 

njegovo delo. Opisujejo povezanost med človekovimi potrebami in njegovimi aktivnostmi. 

Osnovna ugotovitev je, da je človekova navdušenost za delo v veliki meri odvisna od stopnje 

njegove motivacije, od tega pa tudi njegova produktivnost in delovna uspešnost in zaradi tega 

jih uporabljajo v svojih razlagah tudi avtorji s področja ekonomske psihologije (Musek in 

Pečjak 2001; Lipičnik 1998b; Uhan 2000; Možina 1999 in drugi). Obstajajo številne 
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motivacijske teorije, ki različno opredeljujejo motivacijske dejavnike. Teoretiki skušajo 

ugotoviti, na kaj se ljudje odzivajo oziroma kaj posameznika spodbuja k reakciji ali delu. 

Teorije skušajo razložiti človekov odnos do dela in odgovoriti na vprašanje, zakaj človek dela 

in od katerih dejavnikov je odvisno njegovo delovanje. 

Ljudje imamo različne vrste potreb, ki jih opazimo in zaznamo v fazi, ko občutimo, da niso v 

celoti zadovoljene. Tako nezadovoljeno potrebo razumemo kot notranjo spodbudo za 

delovanje, ki izvira iz človekove notranjosti in deluje v smeri pridobivanja načina za 

zadovoljitev potrebe, torej v smeri realizacije cilja (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 237). 

Motiv po Uhanu (2000, 30) spodbudi človeka ali skupino ljudi k določenemu dejanju, ki 

lahko povzroči pomembne posledice za človeštvo, bodisi v poslovnem svetu, znanosti, 

socialnih odnosih, zadovoljevanju potreb in drugje. Motivi so hotenja človeka, ki izhajajo iz 

njegovih potreb. Motivacija pa je takšno zbujanje hotenj (motivov), nastalih v človekovi 

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

k cilju (prav tam, 11). 

Ena od definicij razlaga, da je motivacija skupni pojem za vse notranje dejavnike, kateri 

združujejo umsko in fizično energijo, začenjajo in organizirajo človekove posamezne 

aktivnosti, usmerjajo njegovo vedenje in mu določajo smer, intenzivnost in trajanje 

(Bahtijarević-Šiber 1999, 557). 

Motivacija je notranja potreba, ki je zadovoljena preko zunanjega delovanja. Doseganje cilja 

je zunanji dejavnik, ki ga je mogoče videti in doseči, razlog, zakaj so ljudje motivirani, pa ni 

vedno očiten. Ljudje delajo enake stvari iz različnih notranjih razlogov. Po drugi strani pa 

podobna motivacija pripelje do različnih rezultatov. Motivacijo lahko razumemo tudi kot 

tristopenjski proces, kjer se najprej pojavi notranja potreba, kot drugo vedenjsko delovanje za 

zadovoljitev te potrebe in nazadnje zadovoljena potreba in s tem zadovoljen posameznik. 

Motivacija je subjektiven proces, ki poteka v vsakemu človeku drugače, gre za pripravljenost 

posameznika, da svoje aktivnosti usmeri k želenemu cilju oziroma zadovoljitvi potreb. 

3.3.1 Motivacijska teorija Maslowa 

Je ena izmed temeljnih teorij na področju motivacije in je nastala leta 1943 kot delo 

kliničnega psihologa Abrahama Maslowa. Preučeval je motive z vidika človekovih potreb, 

njihove ravni ter pomen časovne razsežnosti. Človekove potrebe naj bi bile razporejene 

hierarhično glede na njihovo relativno pomembnost.  

Potrebe nižjega reda, ki morajo biti najprej zadovoljene, so po Maslowu (1954): 

 Fiziološke potrebe, ki so eksistenčnega pomena: hrana, spanje, voda, zrak, prebivališče. 
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 Potrebe po varnosti, ki nastopijo, ko so fiziološke potrebe zadovoljene. Te potrebe 

nastajajo zato, ker smo ljudje drug od drugega zelo odvisni: varnost zaposlitve, možnost 

napredovanja, delovni pogoji. 

 Socialne potrebe po pripadnosti in ljubezni, medsebojni komunikaciji in osebnih stikih. 

Človek je socialno bitje, zato ima težnjo po tem, da je sprejet in upoštevan. 

Potrebe višjega reda po Maslowu (1954): 

 Potrebe po spoštovanju, ki se nanašajo na željo človeka po tem, da ga drugi spoštujejo in 

cenijo in da lahko spoštujejo sami sebe. Zato si ljudje prizadevajo dobiti pozitivno 

podobo: priznanje, ugled, svobodo, neodvisnost, moč, zaupanje. 

 Potrebe po samouresničevanju, ki so na vrhu piramide in predstavljajo težnjo 

posameznika po izpolnitvi lastnega življenja z ustvarjalnim delom, za katerega je 

sposoben, po razvijanju lastne osebnosti in izpolnitvi življenjskih ciljev. 

 

 

Slika 3: Motivacijska teorija Maslowa 

Vir: Hunsaker in Cook 2001, 401. 

Maslow je v svojem zgodnjem delu (1954) omenjal še dve vrsti potreb, in sicer kognitivne 

potrebe, potrebe po znanju in razumevanju ter estetske potrebe, ki pomenijo potrebo 

posameznika po lepem, ki pa nista vključeni v njegovi hierarhiji potreb. Avtor navaja princip, 

ki deluje znotraj hierarhije potreb. Ko posameznik zadovolji nižji nivo potreb, prične človeka 

spodbujati naslednji višji nivo potreb glede na hierarhično lestvico. Vendar pa to ne pomeni, 

da mora biti zadovoljena stoodstotno. Če je hierarhično nižja potreba A zadovoljena 

desetodstotno, višja potreba B, ki ji sledi na hierarhični lestvici, ne bo prišla do izraza. Ko se 

zadovoljenost nižje potrebe A poveča na petindvajset odstotno, se pojavi naslednja potreba B 

iz višje stopnje. Moč in pomembnost te potrebe B iz višje hierarhične stopnje narašča 

sorazmerno z naraščanjem zadovoljenosti potrebe A. Potreba, ki je zadovoljena, ne 

predstavlja več motiva, ob njej se pojavi potreba iz višje stopnje hierarhične lestvice, ki potem 

deluje kot motivacijski dejavnik (Maslow 1954, 100). 

 

Fiziološke potrebe 

Potrebe po varnosti 

Pripadnost in ljubezen 

Spoštovanje  

Samouresničevanje 



 

44 

Motivacija zaposlenega se dviguje z možnostjo zadovoljitve potreb, saj več in bolje kot jih 

zadovolji, bolj bo motiviran za delo. S tem se veča njegovo zadovoljstvo in pripravljenost za 

doseganje novih ciljev in zahtev, ki jih ima organizacija. Če posameznik ne opravlja dela, ki 

ga zadovoljuje in izpopolnjuje, potem njegova potreba po samouresničitvi ni izpolnjena in ne 

bo izkoristil vse možnosti in potenciale, ki jih ima. Vendar pa je pogosto napačno mnenje 

vodij, da lahko zaposlene motivirajo le z višino plače. Če posameznik nima zadovoljenih 

osnovnih eksistenčnih potreb, potem plača predstavlja močan motivator v primeru, da te 

osnovne potrebe z njo lahko zadovolji. Kadar pa ima osnovne življenjske potrebe 

zadovoljene, ga motivirajo predvsem drugi nematerialni dejavniki. 

Poznejši avtorji so bili kritični do Maslowove teorije in ji očitali preveliko poenostavitev, saj 

da potrebe niso tako enovite in hierarhično toge. Za to teorijo ni mogoče trditi, da velja v 

vsakem obdobju in na vsakem področju. Nekatere dobrine lahko hkrati zadovoljijo tudi več 

potreb iz hierarhične lestvice. V sami teoriji so premalo upoštevani tudi čas, razvojno in 

geografsko opredeljeni elementi in vplivi (Uhan 2000). 

3.3.2 Herzbergova dvofaktorska motivacijska teorija 

Herzberg je raziskoval vpliv zadovoljstva pri delu na motiviranost zaposlenih pri delu. Pravi, 

da učinkovitosti in zadovoljstva nikakor ne smemo mešati, zato je vse motivacijske dejavnike 

razdelil v dve skupini, zaradi katerih se njegova teorija imenuje dvofaktorska motivacijska 

teorija: 

 higieniki, ki sami ne spodbujajo ljudi k aktivnosti, ampak odstranjujejo neprijetnosti in 

ustvarjajo pogoje za motiviranje; 

 motivatorji, ki neposredno spodbujajo ljudi k delu. 

Motivatorji neposredno vplivajo na posameznika, da ta poveča vložen napor, dviguje 

storilnost in povečuje zadovoljstvo pri delu s tem, da zadovoljuje potrebe po spoštovanju in 

samouresničevanju, ki so po Maslowu višje na hierarhični lestvici potreb. Ti dejavniki so 

močno povezani z naravo in vsebino dela, ki ga posameznik opravlja. Dejavniki, ki 

zaposlenega motivirajo, so občutek uspeha, pozornost in priznanje, možnost napredovanja in 

osebnostni razvoj ter zanimivo in pomembno delo, ki zaposlenemu predstavlja izziv. Če bo 

delo vsebovalo omenjene motivatorje, bo v posamezniku vzbudilo visoko notranjo 

motivacijo. Odsotnost naštetih motivatorjev ne povzroča nezadovoljstva, slednjega povzroča 

druga skupina dejavnikov, ki jih Herzberg imenuje higieniki.  

Higieniki so dejavniki, ki zadovoljujejo nižje potrebe na Maslowovi hierarhični lestvici in 

vplivajo na nezadovoljstvo ter vključujejo varnost zaposlitve, plačo, delovne razmere, 

medsebojne odnose, kakovost vodstva, stopnjo nadzora in organizacijske predpise. Prisotnost 

higienikov zgolj preprečuje padec učinkovitosti zaposlenih, gre za tako imenovane zunanje 
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dejavnike, in čeprav je njihova prisotnost zaželena, nimajo motivacijskega učinka na 

zaposlenega (Armstrong 1996, 305). 

Preglednica 7: Herzbergova dvofaktorska teorija 

higieniki motivatorji 

nadzor odgovornost 

odnos do vodje napredovanje 

plača uspeh 

delovne razmere samostojnost 

politika podjetja pozornost in priznanje 

medsebojni odnosi razvoj 

položaj in varnost 

Vir: Uhan 2000, 25. 

Herzberg je higienike in motivatorje ločeval tudi glede na dolžino časovnega obdobja, znotraj 

katerega posamezni higienik ali motivator usmerja vedenje posameznika. Njegova trditev je, 

da lahko določen higienik (primer: povišanje plače) zadovolji posameznika za krajše obdobje, 

ko to obdobje poteče pa zopet pričakuje zvišanje plače. V nasprotju s higieniki naj bi 

motivatorji imeli daljše časovno obdobje vpliva na motivacijo zaposlenega za delo, kar pa je 

seveda v odvisnosti tudi od posameznika in drugih dejavnikov iz okolja. 

Herzbergova dvofaktorska teorija je uspela omajati prepričanje vodij, da je plačilo za delo 

vedno primarni motivator, poleg tega je spodbudila veliko zanimanje za oblikovanje takega 

načina dela, ki bi spodbujal notranje zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih v delovnem 

procesu. Slaba stran teorije je, da ne daje pomena in ne priznava razlik med posamezniki in ne 

priznava pomembnosti nekaterim higienikom. Trdil je, podobno kot Maslow; da je struktura 

potreb univerzalna in šele kasneje se je uveljavilo prepričanje, da imajo različni ljudje različne 

potrebe ali vsaj potrebe z različno močjo. Kljub kritikam velja Herzbergova teorija za enega 

pomembnejših prispevkov k razumevanju delovne motivacije in je hkrati prvi poskus 

ločevanja med notranjo in zunanjo motivacijo (Gibson, Ivancevich in  Donnelly 2000). 

3.3.3 Alderferjeva teorija ERG  

Clayton Paul Alderfer (1972, v Hodgetts 1991) je razvil tristopenjsko lestvico potreb, in sicer 

ime teorije ERG označuje vrste potreb (Existence – obstoj, Relatedness – povezovanje, osebni 

odnosi, Growth – rast). Oblikoval je model potreb, ki je usklajen s sodobnimi empiričnimi 

raziskavami ter vanj vključil tudi pomen in element frustracije in zadovoljstva. Določil je tri 

temeljne skupine potreb (prav tam): 

 potrebe po obstoju: potrebe, ki se nanašajo na izpolnjevanje osnovnih, materialnih in 

eksistenčnih potreb (Maslowove fiziološke potrebe in potrebe po varnosti); 
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 potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi: potrebe ljudi po vzdrževanju medsebojnih 

odnosov (Maslowove socialne potrebe in del potreb, ki se nanašajo na željo človeka, da bi 

bil spoštovan); 

 potrebe po razvoju, rasti: odražajo človekovo željo po osebnem razvoju (notranji vidik 

Maslowovih potreb po spoštovanju in potrebe po samouresničevanju). 

Teorija ERG potreb ne razvršča strogo hierarhično kot teorija Maslowa, osebo lahko istočasno 

motivirajo potrebe iz različnih skupin. Teorija tudi upošteva individualne razlike med 

posamezniki, ter dejstvo, da na prednost zadovoljevanja potreb lahko vplivata tudi različno 

kulturno okolje in posameznikova izobrazba (Treven 1998, 119). 

Teorija sloni na treh osnovnih predpostavkah, in sicer manj kot je neka skupina potreb 

zadovoljena, bolj se veča težnja po njeni zadovoljitvi. Druga predpostavka je, da ko je nižja 

skupina potreb zadovoljenih, večja je želja po zadovoljitvi potreb iz višje skupine. In zadnja, 

bolj ko se frustracija pojavi v višji skupini potreb, večja je zahteva po popolni izpopolnitvi 

potreb iz nižje skupine (Černetič 2007).  

3.3.4 McClellandova motivacijska teorija 

Motivacijska teorija McClellanda (1961) je zasnovana na prepričanju, da so nekatere potrebe 

ali pridobljene ali naučene na osnovi kulturnih dejavnikov. Pomembnejši dejavniki so vpliv 

televizije, družine in družbe. Dovolj močna potreba prisili posameznika k aktivnostim in 

vedenju, ki pripelje do zadovoljitve te potrebe. McClelland (prav tam) navaja tri ključne 

pridobljene potrebe: 

 Potreba po dosežkih je želja, kako doseči neko težjo nalogo. Ljudje z močno potrebo po 

dosežkih razmišljajo o tem, kako bi določeno nalogo opravili še bolje, kako bi 

napredovali. Denarne nagrade jih pri tem prvenstveno ne motivirajo, zanimajo jih 

predvsem kot povratna informacija o tem, kako so bili uspešni. Ti ljudje si želijo 

odgovornosti, zato si zastavljajo težko dosegljive, vendar realne cilje in so pri svojemu 

delu pripravljeni tvegati. Ta potreba je na primer zelo močna pri podjetnikih, ki so na 

začetku poslovne poti. 

 Potreba po moči je želja po ugledu, po simbolih moči, po nadzoru nad drugimi ljudmi z 

namenom, da bi vplivali na njihovo vedenje v želeni smeri. To je primarni motivator pri 

managerjih. 

 Potreba po sodelovanju je potreba po vzpostavljanju in vzdrževanju dobrih odnosov z 

ljudmi ter po reševanju konfliktnih situacij in odnosov. Uspešni managerji naj bi po 

McClellandu imeli nizke potrebe po sodelovanju, vendar v primeru, da je ta potreba 

izrazito šibka, potem manager v nezadostni meri kaže zanimanje za potrebe sodelavcev 

(DuBrin 2002). 
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3.3.5 Vroomova motivacijska teorija 

Imenujejo jo tudi teorija pričakovanja in spada med instrumentalne teorije, ki motivacijo in 

motivacijske procese pojasnjujejo kot izbiro vedenja. Po tej teoriji je odvisna intenzivnost 

posameznikove težnje za določeno dejanje od dveh dejavnikov. Prvi dejavnik je povezan s 

pričakovanjem, da bo njegovemu vedenju sledila določena posledica, drugi dejavnik se 

nanaša na privlačnost posledice za posameznika. Teorija temelji na predpostavki, da bolj kot 

je nagrada zaželena, višja je motivacija posameznika, da jo doseže. Posameznik se odloča na 

podlagi interakcije med privlačnostjo ciljev in na podlagi verjetnosti, da ga bo izbrano 

vedenje pripeljalo do želenega cilja. Če si posameznik s svojim vedenjem prizadeva doseči 

njemu privlačne cilje, pravimo, da je motiviran (Lipičnik 1998b). 

Vroom (1967) je za lažje razumevanje zadovoljstva z delom in motivacije oblikoval model in 

uporabil tri izhodiščne pojme: 

 Valenca: gre za privlačnost cilja oziroma usmerjenost posameznika k cilju. Valenca se 

vrednostno spreminja od pozitivne, kjer cilji posameznika privlačijo, preko ničelne 

valence, ko je posameznik ravnodušen do cilja, do negativne valence, če se oseba hoče 

cilju izogniti. 

 Instrumentalnost: gre za prepoznavanje povezanosti med dvema ciljema, ki nastane, ko je 

posameznik prepričan, da mora doseči prvi cilj iz razloga, da bo lahko dosegel tudi 

drugega, ki je zanj pomembnejši. Tako je lahko dodatno izobraževanje posameznika prvi 

instrument za doseganje drugega, kot na primer višja plača, bolj cenjeno delovno mesto ali 

podobno. 

 Pričakovanje: je poglavitni pojem Vroomove teorije in temelji na prepričanju 

posameznika, da ga bo določeno vedenje pripeljalo do želenega cilja.  

Po tej teoriji bi motivacijo lahko ponazorili z naslednjo enačbo: 

motivacija = f (pričakovanja * valenca) 

Zgornja enačba prikazuje, da na odločitev posameznika, ali bo v določeni situaciji dosegel 

visok učinek, vpliva (Hodgets 1991, 147): 

 njegova ocena subjektivne verjetnosti o tem, ali lahko z boljšim delom in večjim naporom 

doseže visok delovni učinek; 

 posameznikova ocena instrumentalnosti visokega delovnega učinka za doseganje 

določenih ciljev (višina plače, ugled, priznanje, napredovanje, podpora managementa in 

podobno); 

 privlačnost in pomembnost ciljev za posameznika. 

Ta teorija se še razvija. Ukvarja se tudi z vprašanjem pomena nagrad, ki naj bi bile privlačne 

za posameznika in ga dodatno motivirajo za delo. V organizaciji bi management moral 

poznati vrednost, ki jo zaposleni pripisujejo nagradam. Dokazano je, da so v primeru 
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stimulativnega plačila zaposleni z visokimi pričakovanji uspešnejši kot zaposleni z nižjimi 

pričakovanji. Pričakovano vedenje in reakcija posameznika je subjektivne narave in se med 

posamezniki razlikuje. Pomembno je, da vodje ugotovijo, kakšne valence posamezniki 

pripisujejo posameznim izidom. Tudi zaposleni morajo biti seznanjeni s tem, kaj se od njih 

pričakuje ter kako bodo za pričakovano vedenje nagrajeni. V skladu s tem, je sistem 

nagrajevanja treba čim bolj prilagoditi potrebam in vrednotam posameznika. Osnove te teorije 

so velikokrat uporabljene v organizacijah (Hodgets 1991, 148). 

Izhodišče teorije je teza o nasprotujočih si ciljih podjetja, v katerem se izvaja delovni proces 

in cilji zaposlenih, ki v tem podjetju delajo. Če se posameznik ne poistoveti s cilji 

organizacije potem njegova učinkovitost ni maksimalna. Avtor teorije razlikuje cilje 

posameznika od ciljev organizacije, v kateri ta dela. Pravi, da so si cilji med seboj 

nasprotujoči. Cilji organizacije so učinkovitost, uspešnost, doseganje nizkih stroškov 

poslovanja, medtem ko si zaposleni želijo večji zaslužek, boljše delovne razmere in 

napredovanje. Preko ciljev organizacije bodo zaposleni dosegali svoje cilje le v primeru, če 

nimajo na razpolago kakšne enostavnejše možnosti za realizacijo individualnih ciljev. 

Predpostavka te teorije je, da so se ljudje sposobni odločati o tem kaj želijo in da spremenijo 

vedenje z željo, da bi dosegli svoje cilje. Intenzivnost posameznikove težnje za določeno 

vedenje je odvisna od pričakovanja, da bo njegovemu vedenju sledila določena posledica in 

od privlačnosti le te. Zaposlenega je mogoče prepričati do večje zavzetosti za delo tako, da 

mu pokažemo povezavo med njegovimi cilji in med tistim, kar se v organizaciji pričakuje in 

zahteva od njega.  

Teorija je uporabna le v razmerah dobre organiziranosti delovnega procesa, ko zaposleni 

dejansko dosegajo individualne cilje preko ciljev organizacije (Uhan 2000, 26). 

3.3.6 McGregorjeva teorija motivacije 

Teorijo imenujejo tudi teorija X in Y, saj temelji na skrajnih možnostih človekovega vedenja, 

označuje nasprotujoči si skupini izhodiščnih domnev o človekovi naravi. Temelji na 

prepričanju, da je za uspešnost organizacije ključna motivacija vseh zaposlenih in da ima na 

motivacijo velik vpliv vodilni kader. McGregor (1957) je zaposlene razdelil v dve skupini, in 

sicer tipa X in tipa Y (Rozman, Kovač in Koletnik 1993). 

Teorija X pravi, da je človek po naravi len in če je le mogoče, se delu izmika. Dela nima rad, 

zanj se ne zanima, pri delu je neodgovoren in neustvarjalen. Nenehno ga je treba siliti k delu 

ter ga nadzorovati in spremljati njegovo delovanje. Ljudje tipa X so pri delu radi vodeni in 

usmerjeni, imajo zelo nizke ambicije, neprestano bežijo pred odgovornostjo in zadovoljujejo 

predvsem potrebe nižjega reda. Brez intervencij vodilnih bi bili za potrebe organizacije 

popolnoma nezainteresirani, zato jim morajo nadrejeni določati cilje, neposlušne zaposlene je 



 

49 

treba kaznovati, ubogljive pa nagraditi. Teorija sloni na prepričanju, da so ljudje najbolj 

motivirani z denarnimi nagradami, ugodnostmi in z grožnjo po kaznovanju. 

Preglednica 8: McGregorjeva teorija motivacije, X, Y teorija 

Teorija X: Teorija Y: 

Zaposleni tipa X po svoji naravi ne delajo 

radi, zato jih je treba nenehno siliti k delu. 

Zaposleni tipa Y so pridni delavci, uživajo v 
delu. 

Ves čas je treba nadzorovati njihovo delo in 

jih usmerjati k ciljem organizacije. 

Ni jih treba nadzorovati in usmerjati k 

skupnim ciljem, saj radi sprejemajo 

odgovornost za svoje delo. 

Zaposleni zadovoljujejo predvsem nižje 
potrebe (fiziološke, varnost) in so bolj 

usmerjeni k denarnim nagradam. 

Pri njih prevladujejo potrebe višjega reda, 
zato so usmerjeni k nematerialnim 

nagradam. 

Zaposleni tipa X niso ambiciozni. Zaposleni tipa Y so ustvarjalni, sposobni in 

ambiciozni. 

Vir: Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 240. 

Nasprotno pa teorija Y pravi, da povprečni človek išče in prevzema odgovornost. Ljudje radi 

delajo, so odgovorni, ustvarjalni, samodisciplinirani in sposobni samostojnega mišljenja. 

Ljudem tipa Y delo predstavlja zadovoljstvo in sami prevzemajo odgovornost za opravljeno, 

če verjamejo in soglašajo z zastavljenimi cilji. Nadzorovanje in usmerjanje ni potrebno, na 

ljudi tipa Y lahko najbolj vplivamo z nagrajevanjem in možnostjo osebnega razvoja (Heserey 

in Blanchard 1982). 

Rezultati raziskav sicer niso potrdili nobene skupine predpostavk, vendar je bil McGregor 

prepričan, da so postavke teorije Y pravilnejše. Na podlagi tega je sklepal, da zanimivo in 

odgovorno delo z možnostjo soodločanja pri pomembnih odločitvah v organizaciji, tisti 

nematerialni motivacijski dejavniki, s katerimi lahko managerji povečajo motivacijo 

zaposlenih za delo (Rozman, Kovač in Koletnik 1993). 

3.3.7 Skinnerjeva teorija okrepitve 

Teorijo nekateri imenujejo tudi teorijo spodbujanja oziroma teorijo učenja s pomočjo 

posledic. Razvil jo je Burrhus Frederic Skinner v začetku 70. let prejšnjega stoletja. Po tej 

teoriji se zaposleni uči na način, da zazna povezavo med svojim vedenjem in posledicami, ki 

jih določeno vedenje povzroča. Temelji na uporabi zunanjih nagrad, s katerimi se želi vplivati 

na posameznikovo vedenje. Ta ve, da bo nagrajen oziroma pohvaljen, če se bo vedel tako, kot 

se od njega pričakuje (George in Gareth 1999). 

Vedenjski krog se začne s stanjem, ki predstavlja vrsto dražljajev, ti pa vplivajo na odgovor v 

obliki vedenja. Vedenju sledi posledica, ki vpliva na vedenje v prihodnje, saj je posledica 

lahko v obliki nagrade ali kazni. Vedenje posameznika na delovnem mestu vedno sproži neko 
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reakcijo. Kakšno naj bo to vedenje in kakšne posledice mu bo prineslo, pa posameznik 

ugotavlja na podlagi pravil, navodil in ciljev organizacije. Te si prizadevajo, da bi se povečalo 

želeno vedenje zaposlenih (točen prihod na delo, prijazen odnos do strank in podobno) in 

zmanjšalo neželeno vedenje kot na primer zamujanje, nespoštovanje dogovorjenih pravil, 

zasebni pogovori (Ivanko 2007, 76–77). 

Management ima na razpolago različne metode, da lahko vpliva na zaposlene v želeni smeri 

in jih lahko uporabi v različnih okoliščinah za povzročitev ali opustitev določenega vedenja 

(Lipičnik 1998b): 

 Pozitivna okrepitev je tehnika z uporabo pozitivnih posledic, kot so nagrade in priznanja, 

s katerimi se lahko doseže želeno ponavljajoče vedenje. 

 Negativna okrepitev nagrajuje z umikom negativnih posledic, ko je vedenje zaposlenih 

želeno. 

 Kazen je način, s katerim se želi zaposlene odvrniti od nezaželenega vedenja. 

 Ugašanje je preziranje določenega vedenja s tem, da ni niti nagrajeno niti kaznovano in 

zaradi tega lahko ugasne. 

3.3.8 Hackman-Oldhamov model obogatitve dela 

Model obogatitve dela izhaja iz Herzbergovih študijah in si kot osnovno vprašanje zastavlja, 

kako lahko manager spremeni lastnosti dela, da bo motiviral zaposlene za delo in hkrati 

povečal njihovo zadovoljstvo. Herzberg je ugotavljal, kaj ljudi najbolj motivira za delo. 

Dejavnike, ki vplivajo na motivacijo za delo, je razdelil na motivatorje in na higienike.  

 

DOŽIVLJANJE
POMEMBNOSTI

VELIKA

MOTIVIRANOST

ZA DELO

DOŽIVLJANJE
ODGOVORNOSTI

POZNAVANJE

REZULTATOV

Spoznanje, da se delo splača

Občutek osebne odgovornosti

Poznavanje ravni uspešnosti

 

Slika 4: Hackman-Oldhamov model obogatitve dela 

Vir: Lipičnik 1998b, 169. 

Hackman-Oldhamov model poudarja pomen individualnih razlik med zaposlenimi. Zaposleni 

bodo dosegli visoko motiviranost za delo, če bodo poznali rezultate svojega dela. Doživljanje 

odgovornosti povzroči, da delavec dobi občutek osebne odgovornosti pri delu. Zaznavanje 

vrednosti dela, občutek osebne odgovornosti in poznavanje ravni uspešnosti pa so elementi, ki 

skupaj pomembno vplivajo na večjo motiviranost za delo (Lipičnik 1998b, 169–170). 
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Doživljanje pomembnosti, doživljanje odgovornosti in poznavanje rezultatov dela so tri 

psihološke aktivnosti, ki pomembno vplivajo na ljudi pri motivaciji za delo. Vsi trije 

dejavniki morajo biti prisotni in na visokem nivoju, da so zaposleni visoko motivirani za delo. 

3.3.9 Problemsko motivacijska teorija 

Problemsko motivacijska teorija pravi, da ljudje radi neko situacijo razglasijo za problem, če 

jo doživljajo kot neprijetno in jo hočejo spremeniti. Zato lahko problem definiramo kot stanje 

v človeku, ki povzroča neprijeten občutek in ga sili k temu, da bi ga reševal oziroma 

spremenil oziroma kot silo, ki sproža in usmerja človekove aktivnosti (Lipičnik 1998b, 170).  

Mnogi ljudje svoja hotenja kontrolirajo, jih ne zadovoljujejo, če za to nimajo določenih 

pogojev ali pa jih celo skrivajo pred drugimi, vendar jih ne zanikajo. To je tudi razlog, da 

nemotivirani ljudje ne vidijo problemov okrog sebe (Lipičnik 1994, 503). 

Uporabnost problemske motivacijske teorije za managerje je predvsem v tem, da poskuša 

pridobiti ljudi za reševanje problemov. Na motivacijskem področju bi bili managerji zelo 

uspešni, če bi poskušali ljudem probleme ustvarjati, ne pa jih reševati. Pri tem pa morajo biti 

zelo previdni, da ne bi ustvarjali napačnih problemov (prav tam). 

3.3.10 Frommova motivacijska teorija 

Ericha Fromma so zanimali odgovori na vprašanje, zakaj ljudje delajo. Pri proučevanju je 

odkril, da ljudje delajo bodisi zato, ker bi radi nekaj imeli, bodisi zato, ker bi radi nekaj bili, 

da torej obstajata dve različni skupni ljudi. Prvi so usmerjeni v pridobivanje materialnih 

dobrin in jih lažje motiviramo z materialnimi dejavniki, na primer z višjim plačilom za delo in 

ostalimi denarnimi nagradami. Drugi skupini ljudi pa več pomeni, če se uveljavijo in dosežejo 

ugled v družbi. To teoretično delitev je pomembno, da jo managerji poznajo, ko izbirajo 

orodja za motiviranje. Ljudi, ki se bolj nagibajo k »imeti«, lažje motivirajo z materialnimi 

orodji. Ljudi, ki se bolj nagibajo k »biti«, pa lažje pridobijo za sodelovanje z nematerialnimi 

dejavniki (Lipičnik 1998b, 170). 

Teorija je uporabna predvsem zato, da lahko izberemo motivacijsko orodje za vsakega 

delavca posebej, in sicer da nagradimo tiste, ki bi radi bili z napredovanjem, in tiste, ki bi radi 

nekaj imeli, materialno. Včasih je pomembno izbrati ustrezno razmerje med nematerialnimi in 

materialnimi dejavniki za motiviranje zaposlenih. 
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3.4 Motivacijski dejavniki 

Ko se sprašujemo, zakaj delamo, se v bistvu sprašujemo po silnicah ali motivih, ki nas 

motivirajo, da v delo vlagamo fizični in psihični napor. Motivacijski dejavniki, s katerimi 

navdušujemo ljudi za delo, da dosegajo dobre poslovne rezultate, so zelo različni, saj 

posameznike motivirajo različne stvari. Kadar govorimo o načinih motiviranja za uspeh, se 

moramo osredotočiti tudi na dejstvo, da se je motiviranja posameznika treba lotiti drugače kot 

motiviranja skupin. Heller in Hindl (2001) navajata naslednje, ko govorita o motiviranju 

posameznika in o motiviranju skupin: 

 Motiviranje posameznika je za vodjo lahko zelo tvegano področje, saj se posamezniki zelo 

razlikujejo, zato je pomembno, da vsakega posameznika dobro opazujemo in ocenimo. 

Spoznati je treba njegova osebna nagnjenja in zanimanja ter jih obravnavati v skladu s 

posameznikovimi vrednotami. Vodja mora biti do posameznika hkrati odločen in tudi 

prijazen. 

 Motiviranje skupine se izvaja na način, da poiščemo skupne cilje, jih podpremo in v 

skupini izdelamo strategije, kako jih doseči. Pri motivaciji skupine je pomembno, da 

vodja prisluhne težavam celotnega kolektiva, da zna dati možnost in priložnost, da 

skupina soodloča, saj s tem povečuje tudi stopnjo vrednosti in pomembnosti skupini. 

Pomembno je medsebojno sodelovanje in podpiranje, saj zaposleni v skupinah prihajajo 

do več in boljših idej in zamisli, ker ena ideja porodi drugo (primer brainstorming7
). 

Posamezni motivacijski dejavniki so v različnih okoljih in v obdobjih različno pomembni za 

ljudi in se med seboj dopolnjujejo, prekrivajo in nadomeščajo. Motivacijske dejavnike po 

Lipičniku (1998b) lahko razdelimo v tri skupine, in sicer na individualne razlike, na 

značilnosti dela ter na organizacijsko prakso. Vsak človek je individuum zase, ima svoje 

osebne potrebe, vrednote, stališča in interese, ki jih prinese s seboj na delovno mesto. 

Pomembno je, da se zavedamo, da individualne razlike izvirajo oziroma bazirajo na razlikah v 

osebnosti in delovnih vrednotah. 

 Organizacijsko prakso sestavljajo pravila, splošna politika, managerska praksa ter sistem 

nagrajevanja v podjetju. Politika opredeljuje nekatere ugodnosti za zaposlene: plačilo 

dopusta, zavarovalnih premij, skrb za organizirano varstvo otrok in podobno. Nagrade, ki 

motivirajo zaposlene, morajo temeljiti na uspešnosti in dosežkih pri delu in privlačijo 

ljudi, da se zaposlijo v neki organizaciji ter hkrati prepričajo že zaposlene, da v 

organizaciji ostanejo. 

 Značilnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Vključujejo 

zahteve po različnih sposobnostih, ki so lahko ali prirojene ali priučene ter so lahko 

fizične ali psihične. Med psihične spadajo splošna inteligenca, sposobnost logičnega 

                                                   

7 Možganska nevihta: ena pogostih skupinskih tehnik ustvarjalnega mišljenja, uporabna za produkcijo 
idej in za reševanje različnih, predvsem širokih in slabo definiranih problemov (Amebis 2013). 
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razmišljanja, razumevanje, izražanje, pomnjenje in drugo. Fizične sposobnosti so 

predvsem moč in odzivnost oziroma hitrost.  

 Individualne razlike pomenijo različne človekove kvalitete, aktivnost zaposlenega, kako 

deluje v različnih delovnih situacijah, ter tudi organizacijski sistem, ki pogojuje delavčeve 

učinke na delovnem mestu. Osebnostne karakterne razlike zelo vplivajo na izvrševanje 

delovnih nalog in na sposobnost reševanja problemov. Razlike so predvsem v hitrosti 

prilagajanja in učenja na delovnem mestu. Kadar se vodje ukvarjajo z vprašanjem, kako 

motivirati zaposlene za delo, morajo imeti v mislih vse tri dejavnike. Razumeti je treba, da 

način, s katerim skušajo uporabiti pravila in nagrade, lahko delujejo kot motivator ali 

demotivator. 

3.4.1 Stalnost zaposlitve 

Stalnost in s tem varnost zaposlitve, ki kljub nekaterim spremembam na tem področju v 

javnem sektorju vseeno velja za dokaj pomemben motivacijski dejavnik in ima po mnenju 

Zupanove (2004) naslednje pozitivne učinke na zaposlene: 

 zaposleni prispevajo več predlogov za izboljšave, saj vedo, da s tem ne ogrožajo obstoja 

svojih delovnih mest; 

 z večjim zanimanjem so pripravljeni pridobivati nova znanja; 

 večjo pozornost usmerjajo k pridobivanju novih sodelavcev; 

 bolj si prizadevajo za dolgoročno uspešnost. 

V današnjih negotovih in turbulentnih časih vse več organizacij ne more zagotavljati svojim 

zaposlenim dolgoročne stalnosti in varnosti zaposlitve. Prisotna je problematika globalizacije 

trga, neusmiljenost strategij za povečanje konkurenčnosti, usmerjenost k preračunljivosti in 

povečana fluktuacija delovne sile so spremenile koncept stalne in varne zaposlitve, ki je 

pomemben motivacijski dejavnik za delo. 

Organizacije navadno več časa namenijo pridobivanju sodelavcev, pozabijo pa ustvariti 

okolje, ki bi sodelavce zadržalo. Delovno mesto ni zgolj prostor za pridobivanje finančnih 

sredstev, je okolje, v katerem zaposleni preživijo velik del svojega časa. Oblikovanje 

privlačnega delovnega okolja je ena glavnih oblik zadrževanja ključnih kadrov podjetja.  

3.4.2 Plača in ostali denarni prejemki 

Prejemki, ki izboljšajo finančno stanje zaposlenega, so lahko neposredne finančne nagrade, 

kot so plača, delitev dobička, razni dodatki k plači, kot na primer dodatek za uspešnost, 

dodatek za povečan obseg dela ali pa posredne finančne nagrade, kot so plačani dopust, 

dodatno izobraževanje, razni popusti pri nakupih in podobno. Finančne nagrade ločimo tudi 

glede na to, ali so vezane neposredno na posameznikovo uspešnost ali pa mu pripadajo glede 
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na delovanje v določeni skupini. Organizacija lahko podeljuje nagrade posameznikom na 

podlagi: 

 kriterija članstva: zvišanje plače zaradi porasta življenjskih stroškov ali zaradi 

prilagoditve razmeram na trgu dela, udeležba v dobičku, nadomestila, dodatek za delovno 

dobo, plačilo za doseženo stopnjo formalne izobrazbe; 

 kriterija uspešnosti: finančne nagrade kot so provizije, plačilo po učinku, bonusi za 

uspešno skupinsko delo. 

Meja med obema vrstama finančnih nagrad je velikokrat zabrisana. Nagradi, kot sta na primer 

članstvo v določenem klubu ali uporaba službenega avtomobila v zasebne namene, sta lahko 

dodeljeni na osnovi kriterija članstva ali uspešnosti. Če nagrado dobijo vsi v določeni skupini, 

gre za dodelitev na osnovi kriterija članstva, če jo dobi posameznik zgolj na osnovi uspešnosti 

in mu je lahko tudi odvzeta, gre za drugo vrsto finančne nagrade (DeCenzo in Robbins 1988). 

Plača sodi med psihološke stimulatorje za delo in velja za enega najstarejših motivacijskih 

dejavnikov. Denar ima za posameznika različen pomen in je pomemben motivacijski 

dejavnik, ki zaposlene spodbuja k delu. V organizacijah se vsakodnevno srečujejo s 

problemom, kako določiti višino plače, da bo zagotavljalo zaposlenim dostojno življenje in bo 

hkrati vplivala na njihovo zavzetost za delo. 

Sistem plač v javnem sektorju je znan in je oblikovan na osnovi veljavne zakonodaje in 

predpisov, ki določajo strukturo plač. Zupanova (2001, 122) navaja, da bo plača morala 

zadostiti naslednjim zahtevam: 

 prispevati mora k večji učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih; 

 biti mora pravična; 

 stroške dela mora zadržati v načrtovanih okvirih; 

 ustrezati mora veljavnim zakonskim normam. 

Za sistem plač v javnem sektorju bi težko rekli, da prispevajo k večji učinkovitosti in 

uspešnosti zaposlenih. Tudi trditvi o pravičnosti bi težko pritrdili, zagotovo pa državi bolje 

uspeva stroške dela zadrževati v planskih okvirih in v veljavnih zakonskih predpisih. 

Struktura plač v javnem sektorju se razlikuje od strukture plač v gospodarstvu, reforma plač 

leta 2008 je korenito spremenila strukturo plač v javnem sektorju, najnovejši vladni ukrepi 

maja 2012 z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS, št. 40/2012) pa še 

zaostrujejo togost plačnega sistema, ki je že tako nespodbuden in ne pripomore veliko k 

motivaciji za delo.  

Lipičnik (1998b, 208) poudarja, da naj bi v strukturi plač oziroma finančnih nagrad osnovna 

plača predstavljala le del celotnega nadomestila zaposlenemu za njegovo delo, ostali del naj 

se razdeli na: 
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 plačo za posebne zmožnosti, kot so znanje tujih jezikov, posebne ročne spretnosti, ki 

predstavljajo večjo uporabno vrednost delavca; 

 plačo, odvisno od življenjskih stroškov, s pomočjo katere organizacija poskuša omiliti 

naraščanje življenjskih stroškov (tako imenovana eskalacija); 

 nagrade za zvestobo delavcem, ki so dalj časa v organizaciji (dodatek za delovno dobo); 

 nagrade za nadurno delo, delo v izmenah, dežurstvo, delo na dela proste dneve; 

 plačilo za nedelo v času dopustov in praznikov, bolniške odsotnosti; 

 nagrade za učinek, uspešnost, s pomočjo katere delodajalec želi delavca motivirati, da bi 

povečal storilnost in posledično pripomogel k uresničevanju ciljev organizacije; 

 nagrado za del dobička, ki je ravno tako posebna vrsta motivacije in zahvale zaposlenim. 

Če velja, da je plačilo delovne uspešnosti v podjetjih lahko ključni element konkurenčne 

prednosti pri doseganju ciljev podjetja in obenem predstavlja pomemben motivacijski 

dejavnik, je za javni sektor to težje trditi kot tudi za sistem redne delovne uspešnosti, ki je v 

javnem sektorju ni več že od leta 2010. Problematika delovne uspešnosti v javnem sektorju je, 

da so rezultati dela težko merljivi in da navkljub zakonsko določenim merilom za ugotavljanje 

delovne uspešnosti ocena pogosto temelji na subjektivni oceni vodje in ne na objektivnih 

merilih. Prav tako so sredstva v javnem sektorju, ki so namenjena izplačilu delovne 

uspešnosti, zakonsko določena in ne smejo presegati teh okvirjev. Prav tako vodja nima 

veliko orodij in manevrskega prostora, da bi lahko nagradil uspešne zaposlene, saj je višina 

sredstev zakonsko omejena. Tako je v realnosti v javnem sektorju osnovna plača zaposlenega, 

razen dodatka za delovno dobo, največkrat tudi njegova plača, ki jo dobi izplačano. 

Pri obravnavanju motivacijskega pomena finančnih nagrad je treba na poseben način 

obravnavati ugodnosti pri delu, ki predstavljajo tako imenovane posredne finančne nagrade. 

Ugodnosti imajo na motivacijo poseben učinek, saj se zaposleni nanje navadijo in začne zato 

njihova motivacijska moč sčasoma zgubljati na pomenu. Zaposleni jih začnejo dojemati kot 

pravico in kot nekaj samoumevnega. Prvotni namen ugodnosti je bil mišljen kot nagrada 

delodajalca, ki naj bi zaposlenim zboljšala kvaliteto življenja. Vendar je to področje postalo 

eno najhitrejše rastočih področij v zvezi z zaposlitveno zakonodajo in sodnimi postopki, saj 

lahko zaposleni svoje pravice izterjajo tudi preko sodišč (Lipičnik 1998b, 240–256).  

Izraz plačilo za uspešnost8
 se pogosto uporablja v zvezi z različnimi načini, s katerimi v 

povezavi s plačo in uspešnosti poskušamo motivirati zaposlene pri delu, da bi povečali 

njihovo storilnost. Značilnost programov, ki temeljijo na konceptu plačila za uspešnost, so po 

Lawsonu (2000, 304): 

 jasno postavljeni kriteriji za uspešnost posameznika; 

 obstajati mora povezava med uspešnostjo posameznika in višino nagrade, ki jo prejme za 

svoje delo; 

                                                   

8 
angl. performance – related – pay, pay for performance. 
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 dejanski odnos med uspešnostjo posameznika in plačilom določi management na osnovi 

subjektivne ocene in objektivnih kriterijev; 

 povezava med plačilom in uspešnostjo posameznika naj bi povečala uspešnost poslovanja 

podjetja zaradi povečane storilnosti posameznika zaradi pričakovane višine nagrade; 

 povezava med uspešnostjo posameznika in uspešnostjo podjetja je ugotovljena s pomočjo 

formalnega sistema zagotavljanja uspešnosti.9 

Da je delovno uspešnost zaposlenega treba oceniti in jo pravično nagraditi, menijo tudi drugi 

avtorji (Lipičnik 1998a), saj na ta način dosežemo zadovoljstvo, s tem pa vplivamo na 

motivacijo in v določeni meri na njegovo prihodnjo delovno uspešnost, s čimer je 

motivacijski regulacijski krog sklenjen. 

3.4.3 Pohvale in priznanja 

Pohvale in priznanja predstavljajo velik motivacijski faktor za zaposlene, posebej če so dani v 

pravem trenutku. Gre za zelo enostaven način, vendar so po mnenju Richarda Dennya (1997) 

to najmočnejša spodbuda za motivacijo, če so izrečene pred sodelavci in javno. Pohvala 

zaposlene navdaja z zadovoljstvom in jih spodbudi k večji ustvarjalnosti in delovnem elanu. 

Za organizacijo ne pomenijo pohvale in priznanja dodatnih stroškov, vseeno pa pripomorejo k 

večji dodani vrednosti. Potreben pa je razmislek kdaj, komu in kolikokrat so izrečene, da ne 

postanejo nekaj samoumevnega in rutinskega in tako zgubijo pomen motivacijskega 

dejavnika. 

Učinkovit program spodbud in nagrad bo navdušil zaposlene, vzbudil njihovo zvestobo in 

pripadnost organizaciji ter dvignil njihovo delovno moralo. Denar postane glavni motivacijski 

dejavnik le v primeru, če ga nimamo dovolj za zadovoljevanje nujnih vsakodnevnih potreb. 

Mnogi managerji živijo v zmoti, ko mislijo, da je denar pri motivaciji glavna zahteva. 

3.4.4 Osebni razvoj in napredovanje 

Izredno pomemben motivacijski dejavnik, ki pomembno prispeva k zadovoljstvu zaposlenih, 

je tudi možnost napredovanja zaposlenih. Če se zaposleni zavedajo, da imajo ob predpogoju, 

da dobro delajo, možnost napredovanja, bodo pripravljeni vložiti več truda v delo. Poznamo 

horizontalno in vertikalno napredovanje. Horizontalno napredovanje pomeni uveljavljanje na 

istem delovnem mestu, vendar z večjim obsegom odgovornosti, obvladovanjem zahtevnejših, 

bolj specializiranih nalog in boljšim delovnim statusom. Vertikalno napredovanje pa pomeni 

napredovanje delavca na zahtevnejše delovno mesto, kjer je potrebno dodatno znanje, več 

spretnosti in boljšo usposobljenost. Sistem napredovanja mora zaposlene motivirati za njihov 

                                                   

9 
Performance management. 
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stalni delovni, strokovni in osebnostni razvoj, zato mora vsebovati naslednje lastnosti 

(Florjančič in Jereb 1998, 60): 

 Biti mora javen, odprt, pregleden in prilagodljiv, zaposleni ga morajo poznati in sprejeti, 

prav tako mora biti učinkovit z vidika potreb po razvoju kadrov posamezne organizacije. 

 Vsebovati mora vnaprej znane kriterije napredovanja ter zahteve, ki so povezane z 

izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem. 

 Vsako formalno napredovanje mora biti povezano s povečano zahtevnostjo del in nalog, 

ki jih posameznik opravlja. 

 Napredovanje mora temeljiti na oceni dotedanje delovne uspešnosti posameznika in oceni 

njegovih potencialnih razvojnih možnosti. 

 Povezan in podprt mora biti z ustreznim sistemom nagrajevanja. Pri razporejanju 

delavcev, spremljanju njihovega dela in sprejemanju odločitev o napredovanju je seveda 

nujno objektivno in strokovno delo vodij.  

Horizontalno napredovanje je povezano z večjo zahtevnostjo dela. Običajno je pogojeno z 

ustrezno strokovno izobrazbo, dodatnim funkcionalnim znanjem, pridobljenimi delovnimi 

izkušnjami. Posameznik dobi večji obseg odgovornosti, samostojnosti in zahtevnosti dela. 

Vertikalno napredovanje pa temelji na strokovni usposobljenosti za zahtevnejše vodstveno 

delovno mesto in zahteva managerska znanja skladno z organizacijsko strukturo oziroma 

vodstveno hierarhijo. Pri tem se posamezniku spremenita plača in status. 

Napredovanje zaposlenih je pomemben motivacijski dejavnik. Napredovanje je lahko 

vertikalno na višje in zahtevnejše delovno mesto, ali horizontalno, s prevzemanjem novih 

delovnih nalog na istem delovnem mestu. V obeh primerih zaposleni pričakujejo in si želijo 

višje plačilo za opravljeno delo (Možina, Bernik in Svetic 2004). 

Za rast in razvoj organizacije je predpogoj, da se najprej razvijajo in rastejo zaposleni, zato je 

osebni razvoj zaposlenih pomemben dejavnik, ki pripomore k uspehu organizacije. Misel 

Richarda Dennya (1997), da če veste, kaj motivira ljudi, potem imate v rokah najmočnejše 

orodje, je še kako na mestu. 

Sistem napredovanja v javnem sektorju ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. 

RS, št. 56/2002) in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 

51/2008), ki določata pogoje za napredovanje. Zaposleni tako lahko napredujejo v višje 

plačne razrede, strokovni delavci imajo tudi možnost napredovanja v nazive. Zaposleni v 

javnem sektorju lahko na delovnem mestu napreduje v višji plačni razred, če tako odloči 

njegov predstojnik. Pogoj za napredovanje je delovna uspešnost (redna delovna uspešnost, 

delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovna uspešnosti iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu), ki se ocenjuje na podlagi rezultatov dela, samostojnosti, 

ustvarjalnosti in natančnosti pri opravljanju dela, zanesljivosti pri opravljanju dela, kakovosti 

sodelovanja in organizacije dela ter drugih sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela. Redna 
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delovna uspešnost se ocenjuje enkrat letno z ocenami odlično (5 točk), zelo dobro (4 točke), 

dobro (3 točke), zadovoljivo (2 točki) in nezadovoljivo, na podlagi treh letnih ocen pa se 

odloči, ali delavec napreduje. Zaposleni napreduje za en plačni razred, če zbere 11 točk pri 

prvem in drugem napredovanju, 12 točk pri tretjem in četrtem, 13 točk pri petem in 14 točk 

pri vsakem naslednjem napredovanju. Za dva plačna razreda delavec napreduje, če zbere 14 

točk pri prvem oziroma 15 točk pri naslednjih napredovanjih. Zaposlenemu se lahko izplača 

del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v posameznem mesecu, če 

povečan obseg dela opravi pri opravljanju rednih delovnih nalog ali opravi povečan obseg 

dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta. Ta del lahko znaša največ 20 % 

osnovne plače (Ministrstvo za notranje zadeve 2014). 

3.4.5 Medsebojni odnosi, obveščenost in komunikacija 

Komunikacija med zaposlenimi znotraj organizacije je izrednega pomena, saj predstavlja 

medsebojno sporazumevanje med posamezniki in skupinami, kar je nujni predpogoj, ki 

zagotavlja natančno opravljanje nalog v začrtanih časovnih okvirih. Sistem komunikacije 

mora biti odprt, informacije morajo potekati v vseh smereh, brez ovir in zadržkov. Dobra, 

hitra, kakovostna, jasno oblikovana in ustrezno prilagojena sporočila zvišujejo motiviranost 

zaposlenih in vplivajo na kreativnost in učinkovitost opravljenega dela (Svetlik 1998).  

Komunikacija je lahko ustna, pisna in neverbalna. Zavedati se je treba, da je osebni stik še 

vedno nenadomestljiv način komunikacije, saj je direkten in podkrepljen z neverbalnimi 

izrazi, kot so obrazna mimika in različne kretnje, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju 

sporočila in k hitrejšim rešitvam morebitnih vprašanj ali nejasnosti. V primerjavi s pisno 

komunikacijo, pa so slabosti ustne komunikacije manjša natančnost in verodostojnost. 

Prednost pisne besede je v tem, da je bolj pazljivo pripravljena in natančna ter trajna (Pratt in 

Bennett 1989, 91).  

Sistem komuniciranja od spodaj navzgor temelji predvsem na poročanju o opravljenih 

nalogah in o problemih, ki se pojavljajo v zvezi z delom ter vplivu zaposlenih na nižjih ravneh 

na poslovanje. Ta sistem komunikacije poteka vsakodnevno med nadrejenimi in podrejenimi 

in ima lahko formalno ali neformalno obliko. 

Oblike formalnega komuniciranja so: 

 pisanje poročil o opravljenemu delu, 

 pritožbeni postopki, 

 sistem za dajanje koristnih predlogov, 

 raziskovanje mnenj in stališč zaposlenih. 

Komuniciranje v podjetju je pomemben dejavnik, ki lahko tako pozitivno kot tudi negativno 

vpliva na organizacijsko kulturo, delovno uspešnost, zadovoljstvo zaposlenih, predvsem pa na 
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pretok informacij. Podjetja, ki imajo interno komuniciranje dobro urejeno, so po navadi 

uspešnejša in imajo bolj zadovoljne zaposlene. Interno komuniciranje v podjetju je včasih 

faktor, ki lahko pripelje tudi do znižanja dobička podjetij, zato bi se z njim morali ukvarjati 

menedžerji. Ko se podjetje odloči za implementacijo sistema internega komuniciranja (letni 

razgovori, interni časopis, redno obveščanje o poslovnih informacijah podjetja …), je pogost 

problem, na katerega naletijo, da hočejo s svojimi zaposlenimi imeti enosmerno 

komunikacijo, ne pričakujejo pa povratne informacije (feedbacka). Zadovoljni zaposleni 

navadno imajo vse informacije, ki jih potrebujejo, so torej seznanjeni z vizijo in strategijo 

podjetja. Komuniciranje pomeni, da so informacije oblikovane natančno, pravočasne ter da 

vsebujejo ključna sporočila. Prioriteta so osebne komunikacije v obliki osebnih pogovorov, 

sestankov, čeprav se zavedamo, da je treba za določene teme oz. stvari uporabljati tudi druga 

komunikacijska orodja. Z vidika zaposlenih lahko rečem, da so vodilni in vodstveni delavci 

pomemben vzornik za dobro ali slabo komuniciranje (Forte 2008). 

3.4.6 Strokovno usposabljanje in izobraževanje 

Strokovna usposobljenost in permanentnost izobraževanja je danes bolj nuja kot konkurenčna 

prednost. Razvite družbe vse bolj prehajajo v družbo znanja, kjer je intelektualni kapital 

bistvenega pomena in je vlaganje v stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih del 

vsakdana. Organizacije, ki se hitreje učijo, so uspešnejše na trgu. Strokovno izobraženi in 

usposobljeni zaposleni so temeljni dejavnik razvoja, kakovosti in uspešnosti vsake 

organizacije (Merkač Skok 2005).  

Izobraževanje zaposlenih ima pomembno vlogo tudi kot motivacijski dejavnik, predvsem 

takrat, ko zaposleni to dojemajo kot obliko nagrade za dosežene rezultate dela. Izobraževanje 

in usposabljanje imata pomemben vpliv na delovno uspešnost. Možnost pridobivanja novih 

znanj vpliva tako na motivacijo, večje znanje pa neposredno vpliva na večjo uspešnost pri 

delu. Izobraževalni procesi morajo temeljiti na poznavanju potreb organizacije, treba je 

pripraviti izobraževalne načrte v povezavi s kadrovskimi in finančnimi resursi. Institucionalne 

oblike izobraževanja so lahko različne glede na odvisnost tudi od drugih dejavnikov v 

organizaciji, kot na primer delitev dela in različno oblikovane naloge nosilcev izobraževanja. 

Sodobne oblike izobraževanja v organizaciji so po Jerebu (1998, 190–192) naslednje: 

 študijski sestanki, kjer skupine obravnavajo aktualne teme in probleme, povezane z 

izkušnjami, delovnimi zahtevami in potrebami organizacije; 

 razni študijski krožki za kakovost, ustanovljeni z namenom, da se izboljša organizacija 

dela, izraba delovnega časa ter kakovost izdelkov ali storitev; 

 projektne skupine, ki se ustanovijo za točno določeno delo in se oblikujejo za toliko časa, 

dokler ni izpolnjena naloga, za katero so bile ustanovljene; 

 senzitivni trening, kjer je glavni cilj izboljšanje medsebojnih odnosov zaposlenih, ki pri 

delu veliko sodelujejo; 
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 metoda opazovanja in posnemanja, s katero se posameznik nauči nekega opravila z 

opazovanjem že usposobljenega zaposlenega; 

 metoda menjave dela, pri kateri je glavna značilnost, da se udeleženec za določen čas 

izmenično usposablja na različnih delovnih mestih v organizaciji; 

 sodelovanje s šolami pri izvajanju izobraževalnih programov. 

S primerjalno analizo dejanskih znanj in sposobnosti zaposlenih s tistimi, ki so zahtevana v 

opisu del za posamezno delovno mesto, se ugotavljajo primanjkljaji v strokovni izobrazbi, 

sposobnostih in delovnih izkušnjah. S spremljanjem in analizo razvojnih zahtev opazujemo 

potrebe po stalnem usposabljanju in izpopolnjevanju na področju določene znanosti ali stroke. 

Analiza problemov pri delu pomaga ugotoviti, kje je vzrok za nastanek pomanjkanja 

usposobljenosti zaposlenih. 

Vrednotenje rezultatov izobraževanja je pokazatelj uresničevanja zastavljenih izobraževalnih 

ciljev. Poznamo zunanje in notranje vrednotenje izobraževanja. Če je izobraževalna dejavnost 

vrednotena na podlagi učinkov, ki se pokažejo med in po izobraževanju zaposlenih, govorimo 

o notranjem vrednotenju izobraževanja. V primeru vrednotenja izobraževanja na podlagi 

učinkov in posledic, ki se kažejo v rezultatih kasneje, pa gre za zunanje vrednotenje 

izobraževanja (Jereb 1998). 

3.4.7 Zadovoljstvo pri delu 

Zadovoljstvo dojemamo ljudje individualno in ga v različnih jezikih po svetu izražamo 

različno. Pogosto je zadovoljstvo je definirano kot čustveni odziv, kot navdušenje, veselje ali 

srečo, pri čemer izraze zadovoljstva v različnih kulturah kontekstih uporabljamo različno ter 

odražajo jakost zadovoljstva (Trnavčevič idr. 2008, 8). 

Zadovoljstvo pri delu je zbir občutkov in prepričanj zaposlenih o njihovem delovnem mestu 

in je eno najpomembnejših občutij povezanih s konkretnim delom, ki ga opravljajo. Po 

navajanju avtorjev Georga in Garetha (1999) so znani štirje dejavniki, ki vplivajo na stopnjo 

zadovoljstva zaposlenih pri delu: 

 osebnost, 

 delovne vrednote, 

 delovne razmere, 

 družbeni vpliv. 

Dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom in delovnim mestom so odvisni od posameznika, 

vendar obstajajo nekateri splošni elementi, ki so potrebni za zadovoljstvo pri delu vsakega 

posameznika. Delovno zadovoljstvo je odvisno tudi od tega, koliko svojih sposobnosti in 

znanja lahko uporabimo in se s tem dokažemo, koliko se lahko poistovetimo z delovnimi 

nalogami, ki jih vsakodnevno opravljamo. Pomemben dejavnik zadovoljstva je tudi, kako 
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pomembno delo opravljamo, koliko smo pri svojem delu lahko samostojni in kreativni. Zelo 

pomembno je tudi, da o svojem delu dobimo povratne informacije (Jakopec 2007). 

Pojem zadovoljstva pri delu je močno povezan z motivacijo. Zadovoljstvo z delom 

opredeljujemo kot občutke in stališča, ki jih odražajo zaposleni pri svojem delu. Pozitiven 

odnos do dela se kaže kot zadovoljstvo z delom, medtem ko negativna stališča in občutki 

odražajo nezadovoljstvo z delom. Avtorji, ki raziskujejo motivacijo, pogosto poudarjajo, da je 

pričakovanje časovno pred motivacijo in da pričakovanja ter želje povzročijo reakcijo, zato 

smo zadovoljni, če se pričakovanja uresničijo. Zadovoljstvo in nezadovoljstvo sta dve skrajni 

stopnji na isti lestvici, največkrat pa pri vsakdanjem delu obstajajo vmesna stanja. Med 

zadovoljstvom pri delu, uspešnostjo in motivacijo obstajajo različne povezave (Černetič 

2004): 

 Zadovoljstvo in uspešnost pri delu: Stopnja povezanosti je odvisna od zaposlenih in 

delovnega okolja. Zadovoljen zaposleni je dovzetnejši za motivacijske dejavnike, s 

katerimi skuša organizacija spodbujati zaposlene k delu. Ti zato bolje delajo, kar se odraža 

v boljših delovnih rezultatih in uspešnosti pri delu. 

 Uspešnost in motivacija pri delu: Povezava med motivacijo in uspešnostjo je pozitivna. 

Bolj motivirani zaposleni se bolj trudijo pri delu in so zato tudi bolj uspešni, ob 

predpostavki, da so za svoje delo usposobljeni in imajo potrebna znanja. Brez tega je 

posameznik lahko zelo motiviran, pa pri delu ne bo uspešen, ker mu ni kos in je zanj 

prezahtevno. 

 Zadovoljstvo in motivacija pri delu: Povečana motivacija za delo izboljšuje delovne 

rezultate in s tem tudi zadovoljstvo zaposlenih. Zadovoljen posameznik je dovzetnejši za 

dejavnike motivacije, s katerimi ga skušamo spodbujati k delu, od nezadovoljnega. 

3.4.8 Organiziranost dela 

Za uspešno poslovanje in učinkovitost zaposlenih in organizacije je ustrezna organiziranost 

dela. S primernim oblikovanjem dela, kar vključuje vsebino, metode in razmerja delovnih 

nalog, se lahko poveča motivacija zaposlenih, kar pripomore k izboljšanju delovnih rezultatov 

in k povečanju zadovoljstva zaposlenih. V organizaciji mora obstajati primerna organizacijska 

oblika in organizacijska kultura, ki mora biti v skladu s filozofijo managementa. Vedno je 

treba upoštevati tudi organizacijske možnosti in sposobnosti ter pričakovanja zaposlenih. Za 

uspešno poslovanje je bistveno usklajeno delovanje celotne organizacije. Oblikovanje dela je 

dejavnost, ki z določitvijo delovnih mest poveže ljudi in organizacijo (Svetlik 1998, 148). S 

primernim oblikovanjem dela se poveča motivacija delavcev za delo, kar po eni strani 

izboljšuje delovne rezultate, po drugi pa povečuje zadovoljstvo delavcev. Osrednje vprašanje 

oblikovanja dela je, kako v delo vnesti motivacijske elemente. Kakšne značilnosti naj torej 

ima delo, da bo za delavce privlačno in jim bo dajalo trajno osebno zadovoljstvo. 
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Raziskovalca Torrington in Hall (1987, v Svetlik 1998, 149–172) sta na podlagi študije 

različnih virov izločila naslednje elemente: 

 Raznolikost delovnih nalog, orodij, strojev in naprav, mest, kjer posameznik dela, in ljudi, 

s katerimi sodeluje. To je pomembno zlasti na delovnih mestih, kjer se delovne naloge 

ponavljajo. Kroženje med delovnimi nalogami oziroma delovnimi mesti (job rotation) 

povečuje raznolikost dela. 

 Samostojnost pri izbiri načinov dela in orodij za delo, samostojno razporejanje delovnega 

časa (gibljivi delovni čas, krajši delovni teden). Z dodeljevanjem nalog, pri katerih se 

zaposleni učijo in izpopolnjujejo, in z delegiranjem odločanja na nižje ravni se 

sposobnosti zaposlenih povečujejo, s tem pa se tudi zmanjšuje tveganje, da bi pri 

razreševanju delovnih problemov sprejemali napačne odločitve. 

 Odgovornost za odločanje o tem, kako rešiti določen problem pri delu. Vodja delavcem 

pove, kaj je treba narediti, zakaj in kdaj naj bo delo končano. Zaposleni sami izdelajo 

načrt in izpeljejo naloge ter so pripravljeni odgovarjati za rezultate opravljenega dela. 

 Izziv: naloga vodij je, da posameznikom dodeljujejo naloge, ki jim pomenijo izziv in so 

zanje toliko zahtevne, da morajo vsakokrat vložiti nekaj dodatnih naporov za njihovo 

uspešno izvedbo. 

 Interakcija: dobri medsebojni odnosi nastajajo ob primernem oblikovanju delovnih 

skupin, ob spremljanju dogajanja med sodelavci in ob razreševanju napetosti, ki nastajajo 

med njimi. 

 Pomen dela: delavec je običajno zavzet za delo, če vidi, da njegov proizvod oziroma 

storitev komu koristi oziroma če odkrije, da je njegovo delo pomembno. 

 Cilji in povratna informacija: jasno opredeljen in čim bližji cilj dela ter redno obveščanje 

o tem, kako dobro opravljajo svoje delo in kje bi lahko še kaj izboljšali, ima na delavce 

izredno pozitiven vpliv in jih spodbudi k še boljšemu delu. 

Zaposleni so za svoje delo bolj motivirani in zadovoljni ter delo uspešneje opravljajo, če je 

delo organizirano na naslednji način (Svetlik 1998): 

 Delo je sestavljeno iz različnih dejavnosti, da zaposleni lahko uporabi različno vrsto 

sposobnosti in spretnosti. 

 Delo naj se opravi od začetka do konca, ne pa le ozki izseki ponavljajočih rutinskih 

opravil, kar omogoča zaposlenemu, da se bolj poistoveti z delom. 

 Zaposleni je za delo bolj motiviran, če ugotovi, da je njegovo delo v organizaciji 

pomembno in cenjeno. 

 Načrtovanje dela in izbira metode zaposlenemu zadovoljujeta potrebo po samostojnosti in 

iniciativnosti pri delu. 

 Cilj dela naj bo jasno opredeljen, znan in dosegljiv, pomembno je redno obveščanje o 

rezultatih in kakovosti opravljenega dela. Vse to motivacijsko in vzpodbudno vpliva na 

zaposlene. 
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3.5 Demotivacijski dejavniki 

Tako kot z različnimi dejavniki lahko vplivamo na motivacijo zaposlenih, obstajajo tudi 

dejavniki, s katerimi zaposlene demotiviramo. Strah zaradi možnosti izgube zaposlitve, strah 

pred nižjo plačo, dolgotrajna prisotnost stresa, gospodarska kriza in podobno so dejavniki s 

katerimi se v zadnjem času vsakodnevno srečujemo in zagotovo negativno vplivajo na 

motivacijo zaposlenih za delo. Pravočasno odkrivanje in prepoznavanje dejavnikov, ki 

negativno vplivajo na motivacijo je izjemnega pomena.  

Konfliktna situacija je vedno ovira za doseganje ciljev posameznika, skupine in organizacije. 

Gre za neprijetnost in neznanje v vzpostavljanju primernih odnosov v komunikacijskem 

sistemu. Zaposlenim jemlje čas, kreativnost, inovativnost in druge, za uspešno organizacijo 

pomembne impulze iz okolja. Konflikt vedno povzroča frustracijo vpletenih, saj nastane 

zaradi nezadovoljenih potreb udeležencev konflikta. Dobro rešena konfliktna situacija prinaša 

pozitivne posledice in običajno tudi spremembe, ki so pogoj za uspešnost in razvoj 

organizacije.  

Posamezniki, ki so dalj časa v konfliktnih situacijah, reagirajo na okolje stresno, se težje 

skoncentrirajo na delovne naloge in pri tem ne doživljajo želenega zadovoljstva. Konflikti 

preprečujejo uvid do cilja, so motivacijska ovira, saj posegajo v same organizacijske načrte 

vodenja. Energijo in čas, ki bi jo zaposleni lahko porabili za doseganje ciljev, porabljajo za 

reševanje konfliktov (Černetič 2004, 124–125). 

Trdimo lahko, da je prav vodja odgovoren za število, moč in reševanje konfliktov. Vodja s 

podrejenimi doživlja različne transferne odnose. Če izhajamo iz te trditve, torej velja, da 

vodja vzpostavi z različnimi zaposlenimi različne medosebne odnose, njegov stil vodenja se iz 

situacije v situacijo na določeni meji nezavednega menja. Dober vodja zna vzpostavljati 

določeno stopnjo meje med čustvenim in kontroliranim, miselnim reagiranjem (Černetič 

2004, 137). 

Zaposleni vodjem neradi priznajo, da niso zadovoljni. Po mnenju Kate Keenan (1996) 

obstajajo tipični znaki za nemotiviranost, ki se kažejo v splošnem vedenju zaposlenih: 

 Kadar je treba vložiti dodaten trud, ljudje ne sodelujejo. 

 Težko se odločijo, da bi prostovoljno opravili dodatno delo. 

 Zamujajo na delo ali predčasno odhajajo. 

 Podaljšujejo si odmor za malico ali kosilo, da bi bili čim več časa odsotni z delovnega 

mesta. 

 Dela ne opravijo v dogovorjenih rokih. 

 Ne dosegajo zastavljenih norm. 

 Ves čas se pritožujejo zaradi nepomembnih stvari. 

 Za napake krivijo druge. 
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 Nočejo se ravnati po navodilih. 

Vir negativne motivacije sta tudi graja in kazen. Posameznik je s strani vodje pogostokrat 

podvržen graji in celo kazni. Ker dejavnika delujeta izrazito demotivacijsko, mora biti njena 

uporaba premišljena. Pri izvajanju kazni je pomembno, da je ta stvarna in neosebna, 

sorazmerna s kršitvijo, izrečena pa mora biti umirjeno, vendar odločno in ne sme žaliti 

posameznikove osebnosti (Marentič Požarnik 1988). 

Če je človek dalj časa izpostavljen hujšim telesnim in psihičnim obremenitvam, s katerimi se 

težko spopada in ki jim ni kos, govorimo o stresu. Zahteve na delovnih mestih vedno bolj 

stresno vplivajo na zaposlene. Po eni strani se v javnem sektorju zmanjšuje število zaposlenih, 

vedno več pa je delovnih nalog, ki so zahtevnejše, obsežnejše in največkrat so zahteve zanje 

podane prepozno. 

Posameznik je pogostokrat v situaciji, kjer se sooča s svojimi sposobnostmi in pričakovanji 

ter zahtevami iz delovnega okolja. Velik problem predstavljajo tudi stresne socialne situacije, 

kot so konflikti in razočaranja, pri katerih sta velikokrat prisotni jeza in žalost. Stres 

najpogosteje sprožijo prezahtevne in preobsežne naloge, zunanja preverjanja in testiranja, slab 

in neoseben odnos vodij ter zasmehovanje in mobing. Stres deluje izrazito demotivacijsko, saj 

v posamezniku spodbudi občutek anksioznosti in strahu (Marentič Požarnik 2000). 

Motivacija je spremenljivo stanje. V organizacijah se pogosto dogaja, da se uniči že 

vzpostavljeno motivacijo. Uničevanju motivacije se je po nasvetih Lipičnika (1998b, 178–

179) mogoče izogniti, če upoštevamo sledeče nasvete: 

 Reševanje motivacijskih problemov je občutljivo delo, ki ga spremlja neprestana 

nevarnost nesporazumov, konfliktov in podobnih situacij. Te nevarnosti lahko v mnogih 

primerih omilimo in nevtraliziramo, če delo poteka v okolju, kjer vlada medsebojno 

zaupanje. 

 Zavedati se je treba, da je motivacija stanje, ki se spreminja, zato jo je treba neprestano 

vzdrževati. Delo na področju motivacije naj bo načrtovano, management naj se izobražuje 

in pridobiva nova znanja, ne da deluje le na podlagi preteklih izkušenj. 

 Pomembno je, da izbiramo le tista motivacijska orodja, ki padajo v organizacijsko kulturo. 

Dejavniki, ki izvirajo iz drugih kultur, nimajo posebnega učinka ali so celo nezaželeni. 

Dobri medsebojni odnosi so pomemben dejavnik v organizaciji, da ta lahko uspešno posluje. 

Vodja mora biti do svojih podrejenih sočuten, potrpežljiv in diplomatski, vendar mora 

vztrajati. 
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3.6 Nezadovoljeni motivi – frustracije, konflikti 

Človek nenehoma ohranja biološko in socialno ravnotežje in zato zadovoljuje svoje potrebe 

(motive). Pri zadovoljevanju le-teh se srečuje z različnimi ovirami, ki so lahko različne: 

naravne ali socialne, v človeku ali zunaj njega. Ovire človek doživlja kot subjektivno stanje 

psihične napetosti. Kadar gre za ovire zunaj človeka, govorimo o frustraciji, kadar so ovire v 

njem, pa o konfliktih (Lipičnik 1998b). 

Prvi in najpogostejši vzrok za nemotiviranost zaposlenih je ta, da se vodja ne zaveda, da je on 

tisti, ki mora motivirati svoje sodelavce. V praksi prevečkrat naletimo na vodje, ki povedo, da 

zaposleni niso dovolj motivirani za delo. Zaposleni so odgovorni za marsikaj pri svojem delu, 

vendar je za stopnjo njihove motiviranosti za delo odgovorno prav vodstvo. Drugi 

najpomembnejši vzrok za nemotiviranost pa je pomanjkanje znanj in veščin motiviranja 

(Lipičnik 1998b). 

Veliko nezadovoljnih zaposlenih je zato, ker si vodje ne vzamejo časa za njih, da bi se z njimi 

pogovorili, da bi jim povedali kaj in kako naj delajo. Če namreč ljudem ne zastavimo pravih 

nalog, jih je težko motivirati, da naredijo še kaj več, ali bolje, kot le tisto, za kar so plačani. 

Pomembno je, da zaposleni vedo, kakšni so cilji organizacije, da lahko sploh uskladijo osebne 

cilje s cilji organizacije (Grubiša 2001).  

3.7 Vloga vodje v procesu motiviranja 

Danes je motiviranje zaposlenih nujno in brez motiviranih in stimuliranih zaposlenih ni 

uspešne organizacije. Zato je motiviranje ena izmed prioritetnih nalog in odgovornost vsakega 

vodje. Veliko je učinkovitih načinov za motiviranje zaposlenih in niso le denarna sredstva 

tista, ki lahko spodbudijo zaposlene za učinkovitejše delo.  

Da je nekdo motiviran, mora obstajati določen zunanji element, in sicer je treba posameznika 

spodbuditi k motivaciji. Lastna motivacija namreč sama po sebi ne izhaja od znotraj, temveč 

jo je treba spodbuditi od zunaj, da bi se šele potem lahko razvijala znotraj posameznika. Tu 

nastopi vodja, ki mora zagotoviti te zunanje elemente motiviranja preko različnih pristopov in 

tehnik motivacije. Motivacijo je najprej treba spodbuditi, potem pa spodbujati in razvijati. 

Pomembno je tudi stalno proaktivno motiviranje, ker pri motivaciji ne gre za enkratno 

dejanje, sama po sebi je namreč dolgoročno neobstojna in v svojem bistvu tudi sicer zelo 

krhka.  

Zaposlene motiviramo z namenom, da bodo uspešnejši in učinkovitejši pri svojem delu, kar 

posledično pomeni uspešnejšo in učinkovitejšo organizacijo. Zaposlene vzpodbujamo in 

motiviramo, da bolje izkoristijo svoja znanja in sposobnosti, izkušnje, veščine in druge 

kompetence, da dosegajo zastavljene cilje ter hkrati razvijajo svoj lasten potencial in nenehno 
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rast ter osebni razvoj. Organizacija je namreč uspešna le toliko, kolikor so uspešni ljudje, ki 

delajo v njej. Visoka motivacija človeka okrepi, zadovoljuje, mu daje poseben zagon, voljo in 

moč. Posameznik, ki mu za opravljanje nalog manjkajo znanja, veščine, sredstva ali podobno, 

vendar je visoko motiviran, bo lahko dosegel celo nadpovprečne uspehe. Nasprotno pa nekdo, 

ki je za delo visoko usposobljen in kompetenten, ob pomanjkanju motivacije za delo ne bo 

dosegel velikih rezultatov. Pri iskanju vzrokov za neuspeh, tako zaposlenih kot organizacije, 

se je treba vedno najprej vprašati, ali so zaposleni motivirani za delo in šele nato iščemo druge 

vzroke. 

Poznavanje pravilnih načinov motiviranja zaposlenih za delo je postalo danes še 

pomembnejše, saj je ljudi težje motivirati kot kdajkoli doslej, ker je bilo delo v preteklosti 

višje na lestvici vrednot. Danes temu ni več tako, saj so vrednote ljudi drugačne. Vzrok za to 

so višji splošni standard, boljše karierne možnosti, večja izbira, boljša informiranost, večja 

samostojnost in neodvisnost, višja stopnja osveščenosti, obenem pa nižja stopnja 

tolerantnosti, pogostejše precenjevanje lastnih sposobnosti in podobno. Vse to povzroča, da je 

motiviranost manj obstojna, zato je sodobno motiviranje neprimerno zahtevnejše. Vodje 

morajo poznati učinkovite pristope motiviranja in vanj morajo vlagati vse več časa in 

energije. Prav tako morajo biti pozorni na pravočasno omejevanje in ukinjanje tistih 

dejavnikov, ki zmanjšujejo ali celo uničujejo motiviranost zaposlenih (Mihalič 2010).  

Vodenje bi lahko opredelili kot sposobnost vplivanja, motiviranja in usmerjanja ljudi, da 

naloge izvršijo čim bolje in dosežejo želene cilje. Motiviranje drugih je najpomembnejša 

naloga 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 in zagotavljanje pravičnega 

plačila. Vodje se morajo zavedati, da so podjetje ljudje, in morajo zato dati človeku 

najpomembnejše mesto v podjetju in zunaj njega. Njihova osnovna naloga je sproščanje 

ustvarjalnih potencialov zaposlenih. Ustvarjalnega dela, za razliko od pridnosti, ne morejo 

zahtevati od svojih sodelavcev, lahko ga le pričakujejo, potem ko so izpolnili vrsto pogojev 

zanj. Predvsem je pomembno, da zagotovijo ugodne razmere za ustvarjalno delo, v katerih 

lahko zaposleni izkoristijo vse svoje zmožnosti, in učinkovite spodbude, ki nastanejo le na 

podlagi dobrega poznavanja interesov, načrtov in nenehnega spremljanja dosežkov dela 

sodelavcev in njihovih nadaljnjih ustvarjalnih teženj. Učinkovite spodbude so vedno 

razlikovalne in individualne. Spodbujati vse v enaki meri in z istimi sredstvi ni učinkovito. 

Denar sicer pomeni najbolj univerzalno spodbudo, vendar pri visoko ustvarjalnih ljudeh 

pogosto ni učinkovit. Šele notranji impulzi, ki jim preprosto rečemo navdušenje in ljubezen 

do dela, lahko aktivirajo človekov razum do roba, kjer se rutina prevesi v ustvarjalnost 

(Mayer 1994, 77). 

Ziglar (1991) pravi, da sodelavcev ne moremo motivirati za določeno delovanje z našimi, 

ampak le z njihovimi osebnimi razlogi. Da bi dali vse od sebe, morajo najti motive, razloge in 
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cilje sami. Denar ni zadosten motiv. Motivira tisto, kar lahko z denarjem naredimo. Najboljša 

motivacija je, da sodelavcem omogočimo razvoj, da jim pomagamo, da dobijo tudi tisto, kar 

si sami želijo, in ne le tistega, kar koristi nam (Brajša 1996, 71). 

Na splošno velja, da si morajo vodje prizadevati, da uporabljajo čim več načinov motiviranja 

in da je pomembno predvsem to, da motiviranje izvajajo stalno in pri vseh zaposlenih. 

Načinov motiviranja je veliko. V praksi je treba preučiti, kateri so najučinkovitejši in 

najboljši. Groba delitev bi bila na materialne in nematerialne nagrade: 

 denarne nagrade za delo, uspehe, dosežke in znanja, 

 pohvale, 

 pomoč pri delu, usposabljanju in razvoju, 

 podpora sodelavcev pri delu, uveljavljanju in rasti, 

 spodbujanje, opogumljanje in navdihovanje, 

 usmerjanje k doseganju ciljev in načrtov, 

 izpostavljanje rezultatov sodelavcev 

 omogočanje dodatnih ugodnosti, 

 prenos nekaterih odgovornosti na sodelavce, 

 etična in enakopravna obravnava vseh zaposlenih in podobno. 

Poleg navedenih elementov je pomembna tudi splošna uspešnost in poslovni dosežki 

organizacije, ugled organizacije v javnosti, prepoznavnost organizacije in podobno.  

Etično, profesionalno in enakopravno obravnavanje vseh zaposlenih bi moralo biti osnovni 

predpogoj v vsaki organizaciji. Dolžnost vsakega vodje je, da ravna etično in profesionalno, 

tako kot je pravica zaposlenega, da je obravnavan enakopravno in spoštljivo. V praksi žal ni 

vedno tako. Izkazalo se je, da etično in enakopravno obravnavanje zaposlenih močno 

povečuje stopnjo njihove motivacije. Enakopravna, spoštljiva in etična obravnava zaposlenih 

bi morala biti temeljno pravilo. Vodje se morajo tega zavedati in to pravico zaposlenim 

zagotavljati vedno in povsod, ne glede na motivacijski učinek. 

Pri nagrajevanju je treba postaviti jasna pravila, kaj nagrajujemo in kakšne nagrade izberemo, 

da bo zaposleni s prejeto nagrado tudi dejansko motiviran. Nagrajevanje vedno izvajamo zgolj 

za preteklo delo. Merila za nagrajevanje morajo biti jasna, nedvoumna, objektivna in 

transparentna. Pravila nagrajevanja morajo biti enaka za vse, nagrajevanje izvajajmo dovolj 

pogosto in nagrajujemo javno pred sodelavci. Ugotoviti je treba, kaj posameznika bolj 

motivira in to potem tudi upoštevati, kolikor je možno. To pomeni: individualizacija 

motiviranja in v praksi se izvede tako, da pri vsakemu posamezniku analiziramo in 

ugotovimo, pri katerih načinih motiviranja dosega najvišjo učinkovitost in uspešnost. Analizo 

individualnih motivatorjev lahko izvedemo s pomočjo ankete ali intervjuja. V bodoče 

skušajmo upoštevati načine motiviranja, prilagojene posamezniku. Pomembno pravilo je tudi, 
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da vedno motiviramo s pozitivnimi ukrepi in ne uporabljamo nikakršnega sankcioniranja ali 

kritiziranja zaposlenih.  

Materialno nagrajevanje v javnem sektorju je določeno in omejeno, zato so za preučevano 

področje posebej zanimive druge, nematerialne oblike nagrajevanja oziroma spodbud delovne 

motivacije. Področje motivacije se dostikrat obravnava pomankljivo in celo krivično 

predvsem do vodij na nižjih ravneh. Prednje se postavlja zahteva o motiviranju sodelavcev in 

iskanju spodbud za boljše delo, sami pa teh vzpodbud niso deležni. To je lahko tudi vzrok, da 

vodja ne deluje v skladu s pričakovanji (Stare in Seljak 2006, 102). 

3.8 Motivacijski učinek plače 

Nagrajevanje pomeni usklajeno politiko, procese in prakso neke organizacije, da bi nagradila 

svoje zaposlene glede na njihov prispevek, zmožnosti in pristojnosti. Sistem nagrajevanja 

vključuje finančne nagrade in ugodnosti pri delu, ki skupaj pomenijo celotni sistem 

nagrajevanja (Lipičnik 1998b, 191). Poleg tega vključuje tudi nefinančne nagrade (priznanja, 

pohvale, dosežke, osebni razvoj …) in v mnogih primerih sistem nagrajevanja uspešnosti. Vse 

to vpliva na večjo motiviranost zaposlenih za delo. Denarne nagrade so zelo pomemben 

motivacijski dejavnik, svoj največji učinek pa imajo ob sočasni uporabi z nedenarnimi 

nagradami. Denarno nagrado uporabimo zlasti v obliki različnih denarnih stimulacij, ki v 

praksi največkrat izvirajo iz interno določenih dodatnih odstotkov glede na osnovno plačo 

zaposlenega. Priporočljivo je, da denarno nagrado uporabimo predvsem po uspešno 

zaključenem večjem projektu, zaključku pomembnejšega in obsežnejšega izobraževanja, 

razvoju novega produkta ali storitve, povečanju prodaje, pridobitvi novih strank ali poslovnih 

partnerjev, kakovostno opravljeni večji nalogi, opravljenem dodatnem delu. Najbolj primerno 

je, če denarno nagrajevanje izvira iz variabilnega dela plače, ki je vezan zgolj na uspešnost in 

učinkovitost posameznika. Višji je variabilni del plače, večji motivacijski učinek ima plača. 

V številnih organizacijah je obveljalo povsem zmotno prepričanje, da je plača nepomemben 

dejavnik za motivacijo zaposlenih. Posebno viden učinek plače na motivacijo je viden takrat, 

ko se plače znižajo ali zamrznejo, saj takoj zatem pade tudi motivacija. V okviru 

obravnavanje plače kot motivatorja pa je treba razjasniti še eno izmed pogostih dilem, in sicer 

ali je pomembnejše zanimivo delo ali pa višina plače. Res je, da je marsikdo pripravljen raje 

opravljati delo, ki ga veseli, tudi za nižjo plačo, kot pa bolje plačano delo, ki mu ni zanimivo 

in ga ne mara. Plača pogosto ni najpomembnejša z vidika, da je marsikdo pripravljen 

opravljati določeno delo za nižje plačilo, ker se hkrati lahko več izobražuje, potuje, raziskuje, 

je inovativen in podobno. Vendar pa to ne pomeni, da bi isto delo opravljal brez plačila. Prav 

tako ne pomeni, da je tak posameznik s tem stanjem zadovoljen. Plača je pomembna in je 

pogosto vir nezadovoljstva in demotivacije. Zato je to področje, tudi z vidika motivacije, za 

vodje velik izziv.  
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Plača ima motivacijski učinek takrat, ko je v skladu tako z uspešnostjo in učinkovitostjo 

posameznika, njegovimi znanji in kompetencami, pa tudi z uspešnostjo in učinkovitostjo tima 

ali skupine ter znanji in drugimi kompetencami članov tima ali skupine, obenem pa tudi v 

skladu z uspešnostjo in učinkovitostjo celotne organizacije in njenim intelektualnim in 

finančnim kapitalom. Plača zaposlenega deluje motivacijsko, če se poveča ob njegovi večji 

uspešnosti, ob večji stopnji inovativnosti, produktivnosti in podobno tudi kot tima ali skupine 

in organizacije kot celote. Dodaten motivacijski učinek plače bi dosegli s tem, da bi plače 

vseh zaposlenih javno objavljali. Hkrati pa bi objavili tudi rezultate analize uspešnosti, 

učinkovitosti, pridobljenih znanj in dosežkov. 

3.9 Raziskave s področja motivacije in stilov vodenja  

V preteklosti je bilo narejenih že kar nekaj študij, ki so izpostavile vpliv ravnanja z znanjem 

na povečevanje učinkovitosti v industrijskem sektorju v razvitih državah in v državah, ki so v 

razvoju. V zadnjem času so raziskave usmerjene v specifične sektorje in panoge, veliko 

raziskav je bilo izvedenih predvsem v državah, ki so v razvoju in stremijo k večji gospodarski 

in socialni razvitosti. V omenjenih državah orodja in veščine ravnanja z znanjem uporablja 

vse več organizacij, ki delujejo v okviru javnega sektorja.  

Psihologi ugotavljajo, da individualne lastnosti posameznika vplivajo na izpolnjevanje 

delovnih nalog.  Z namenom, da bi preučili različne vrste kognitivnih stilov vodenja, so se pri 

raziskovanju posvetili predvsem preučevanju osebnostih razlik med vodji. Opazovali so 

statistično pomembno korelacijo med meritvami tipa in kognitivnimi. Kirton (1989, 1-33) 

govori o prilagodljivem - inovacijskem kognitivnem stilu (Adaptation-Innovation Inventory), 

ki v ospredje postavlja dve vrsti razmišljanja. Zaposleni, ki so označeni kot »prilagodljivi« 

(adaptors) so pri izvajanju delovnih nalog natančni, zanesljivi in dosledno upoštevajo pravila, 

medtem ko tako imenovani »inovatorji« (inovators) pri svojem delu v večji meri uporabljajo 

domišljijo, so bolj kreativni in manj prilagodljivi in vodljivi. Osebe s prilagodljivim stilom 

razmišljanja so  uspešnejše pri izvajanju računovodskih del, saj je to delo v večji meri 

omejeno s pravili in zakoni, inovativne osebe pa se bolje izkažejo pri oblikovanju novih 

sistemov in produktov. S poznavanjem značilnosti obeh tipov lahko vodje bolj učinkovito 

opravljajo vodstvene naloge in vplivajo na skupine zaposlenih. Avtorja Ajay K. Jain in Hans 

Jeppe Jeppesen sta v svoji raziskavi, ki sta jo objavila leta 2013 preučevala vlogo kognitivnih 

stilov vodenja v javnem sektorju. Glede na dejstvo, da se v organizacijah javnega sektorja od 

vodij pričakuje, da ravnajo v skladu z delovnimi normami in veljavno zakonodajo, sta avtorja 

predvidevala, da je pri vodenju v javnem sektorju pomembnejši prilagodljivi kognitivni stil 

vodenja. V zasebnem sektorju je zaradi konkurenčnosti in poslovnih izzivov pri reševanju 

problemov v večji meri potrebna kreativnost in nekonformizen. 
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Glavni namen raziskave je bil preučevanje vpliva kognitivnih stilov vodenja na različne 

prakse ravnanja z znanjem v organizacijah javnega sektorja v Indiji. Avtorja navajata, da je 

njuna raziskava glede na informacije in njuno vedenje prva, ki je izpostavila vpliv kognitivnih 

stilov vodenja na prakse ravnanja z znanjem v organizacijah javnega sektorja. V raziskavi 

predpostavita, da imata prilagodljivi in inovacijski kognitivni stil vodenja v okviru velike 

organizacije javnega sektorja velik vpliv na prakse, ki se uporabljajo pri ravnanju z znanjem. 

Oblikovala sta sledeči hipotezi: 

Hipoteza št. 1: Inovativni stil vodenja ima pozitiven učinek na dimenzije ravnanja z znanjem. 

Hipoteza št. 2: Prilagodljivi stil vodenja ima negativen učinek na dimenzije ravnanja z 

znanjem. 

Kljub temu, da ugotavljata, da je prilagodljivi tip vodij bolj primeren za vodenje v javnem 

sektorju, vseeno predpostavljata drugače. V raziskavo je bilo vključenih 375 oseb, ki so v eni 

izmed večjih javnih organizacij v Indiji opravljali vodilne funkcije in so glede na indijski 

sistem javne uprave razdeljeni v devet vodstvenih ravni.prašalnik je bil sestavljen iz 24 enot, 

ki so bile razvrščene na podlagi petih faktorjev, ki spodbujajo učinkovitost pri ravnanju z 

znanjem:  

- proces (zajema načine, kako organizacija identificira koristne informacije in kako te 

informacije zbira, prilagaja in posreduje znotraj organizacije), 

- vodenje (zajema vodstvene strategije in kako organizacija opredeljuje svoje delovanje in 

znanje uporablja za izvajanje glavnih kompetenc),  

- kultura (vključuje poglede določene organizacije na učenje, inovacije in vzpodbujanje 

zaposlenih, da organizacijsko bazo znanja gradijo na način, ki je usmerjen v izboljšave v 

korist stranke), 

- tehnologija (v ospredju je vprašanje, kakšno opremo uporabljajo organizacije za učinkovito 

medsebojno komunikacijo in sisteme za zbiranje, shranjevanje in posredovanje informacij),  

 - merjenje (prakse, ki ne vključujejo samo načine, kako organizacije merijo znanje, ampak 

tudi kako dodeljujejo denarna sredstva za uspešno izobraževanje). 

Pri analizi podatkov sta bili uporabljeni faktorska in regresijska analiza. Vodje z radikalnim 

stilom razmišljanja probleme rešujejo na popolnoma neustaljen način, pri čemer zanemarijo 

čustva zaposlenih. V nasprotju z radikalnim je prilagodljiv stil razmišljanja, ki pri reševanju 

problemov v ospredje postavlja že ustaljene organizacijske okvirje in deluje v skladu s 

sprejetimi pravili. Inovativni sodelujoči stil vodenja pa je mešanica prilagodljivega in 

inovacijskega stila in se hkrati osredotoča tako na spremembe kot tudi stabilnost. Rezultati 

jasno nakazujejo na pozitivne učinke prilagodljivega stila vodenja in negativne vplive 
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radikalnega in inovativno sodelujočega stila na prakse ravnanja z znanjem v javnem sektorju. 

Rezultati torej niso potrdili hipotez. Avtorja rezultate raziskave v zaključku utemeljujeta z 

dejstvom, da je v organizacijah javnega sektorja v ospredju upoštevanje in prilagajanje 

pravilom in zakonom. Prav tako ima veliko vlogo tudi dejstvo, da je v javnem sektorju večji 

poudarek na varnosti služb kot v privatnem sektorju. Prav iz tega razloga so se verjetno vodje 

s prilagodljivim stilom vodenja v večji meri pripravljeni podrediti notranjim in zunanjim 

pritiskom na delovnem mestu 

 

Avtorica A. Carol Rusaw (2009) vodenje v javnem sektorju označi kot »varljiv koncept«, ki 

se velikokrat omenja v sklopu teorij o vodenju v privatnem sektorju in je posledično 

neraziskano področje, tako v teoriji kot tudi v praksi. V obstoječih raziskavah vodenja v 

privatnem in javnem sektorju so raziskovalci vodenje umestili v tri skupine: 

- vodenje kot skupek osebnih značilnosti, vrednot in obnašanja posameznika,  

- zmožnost vplivanja na dogodke, motivacijo in osebnostne lastnosti zaposlenih,   

- prepoznavanje osebnostnih lastnosti pri zaposlenih. 

Tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju so se vodje na podlagi uveljavljenih načinov 

vodenja osredotočali na produktivnost, ki zajema določen vložek (investicijo) in dosežke. 

Večina dosedanjih raziskav se je osredotočila predvsem na posameznike, ki vodijo profitne 

organizacije oziroma zasebni sektor. Raziskave, ki so bile narejene v javnem sektorju, pa so v 

ospredje postavile predvsem predstavnike, ki so izvoljeni na svojo funkcijo in tiste, ki so na 

vrhu vodstvene strukture organizacij v javnem sektorju. Po mnenju avtorice se knjiga 

Administrative Leadership in The Public Sector od ostale literature razlikuje predvsem v tem, 

da v ospredje postavlja vpliv in spremembe tako na individualni kot tudi na organizacijski 

ravni. Avtorja Van Wart in Dicke vodje opisujeta kot javne uslužbence, ki lahko vlogo in 

dolžnosti vodje izvajajo v različnih ustanovah javnega sektorja. Osebnostne lastnosti, 

kompetence, znanje in izkušnje, ki jih ima vodja neke javne organizacije mu omogočajo, da 

ustvarja in vzdržuje spremembe v odnosih med zaposlenimi. V knjigi avtorja vzpodbujata 

vodje v javnem sektorju, da ocenijo naloge, vloge in odnose z zaposlenimi. Opisujeta tudi 

načine, kako lahko vodje na podlagi izvedenega ocenjevanja dosegajo dobre rezultate pri 

medsebojnih odnosih med zaposlenimi in v okviru organizacije kot celote. V tretjem delu 

knjige se avtorja posvetita okoliščinam, ki jih mora oceniti vodja, kot so npr. vizija, velikost 

in kompleksnost organizacije. V tem poglavju je več pozornosti namenjenim konfliktom, s 

katerimi se soočajo vodje v javnem sektorju in so posledica različnih ciljev in predvsem 

političnih interesov. Eden izmed pomembnejših faktorjev, ki otežuje učinkovito učenje 

vodstvenih veščin in kompetenc je raznolikost področij in različnih praks, ki se uporabljajo 

znotraj javnega sektorja. Avtorja kot dodatno oviro navajata, da je v organizacijah javnega 
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sektorja izobraževanje vodij omejeno, hkrati pa ni ustreznih služb, ki bi ocenjevale uspešnost 

vodenja.  

Raziskovalci Tabak, Çelik in Türköz (2011) ugotavljajo, da je samovodenje proces ki 

razkriva, kaj je potrebno storiti, da bi lahko razumeli razloge za določeno  posameznikovo 

obnašanje in kakšne kognitivne strategije je potrebno uporabiti, da bi lahko povečali 

učinkovitost takega obnašanja. V raziskavi so predstavljeni pozitivni učinki strategij, ki ne 

povečujejo samo dobiček organizacij, ampak pri zaposlenih pozitivno vplivajo na 

zadovoljstvo pri delu in zmanjšujejo rabo nezaželenega obnašanja. Avtorji navajajo, da je 

samovodenje sestavljeno iz treh različnih skupin strategij, ki lahko povzročijo spremembe v 

vsakdanjem življenju posameznika: 

1. Strategije s poudarkom na obnašanju (»behaviour oriented strategies«) posameznik 

razvije predvsem s procesi, ki vključujejo samoocenjevanje, samonagrajevanje, 

samodisciplina, samoopazovanje in samokaznovanje.  

2. Strategije, ki vzbujajo občutek zadovoljstva (»natural rewards stategies«) se 

osredotočajo na posameznikovo obnašanje, ki pri delu prinaša samozadovojstvo in hkrati 

ne vključuje pričakovanj, da bo takšno obnašanje nagrajeno. 

3. Strategije konstruktivnih vzorcev razmišljanja (»Constructive Thought Pattern 

Strategies«) so raziskovalci opredelili kot strategije, ki vključujejo vizualizacijo uspešnega 

delovanja, samogovor ter ocenjevanje posameznikovih prepričanj in domnev. Miselne 

vzorce posameznika v veliki meri oblikuje okolje in pretekle izkušnje.  

Avtorji ugotavljajo, da je koncept samovodenja v javnem sektorju neraziskano področje in da 

se večina javnih uslužbencev ne zaveda veščin in praks samovodenja. Izobraževanje v tej 

smeri bi po mnenju avtorjev zaposlenim v javnem sektorju prineslo veliko koristi, kar bi 

posledično povečalo tudi učinkovitost njihovega dela. Najprimernejši način, s katerim lahko 

vodje v javnem sektorju zagotovijo učinkovito delovno okolje je vzpodbujanje uporabe 

strategij samovodenja tako pri sebi kot tudi zaposlenih.  Glavni namen raziskave je bil 

ugotoviti, na katerih ravneh javni uslužbenci uporabljajo tehnike samovodenja in ali je razlika 

v njihovi rabi med vodji in zaposlenimi. Poleg tega so z raziskavo želeli ugotoviti, ali 

demografske spremenljivke vplivajo na rabo strategij samovodenja. Postavili so dve hipotezi: 

Hipoteza št. 1: Osebe, ki zasedajo vodstvene funkcije v javnem sektorju v večji meri 

uporabljajo tehnike samovodenja kot njihovi podrejeni. 

Hipoteza št.2: Na strategije samovodenja ključno vplivajo demografske spremenljivke.   

V raziskavi je sodelovalo 240 (152 moških in 88 žensk; povprečna starost 38 let) delavcev, ki 

so zaposleni v javnih ustanovah in delujejo pod okriljem obrambnega ministrstva v Ankari. V 

raziskavo je bilo vključenih 78% podrejenih in 22% vodij. Ugotovili so, da strategije 

samovodenja uporabljajo tako vodje kot tudi zaposleni. Pri vseh strategijah, razen pri 
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strategiji samokaznovanja, vodje večkrat uporabljajo strategije samovodenja kot njihovi 

podrejeni. Vodje in zaposleni največkrat uporabljajo strategijo samoopazovanja, najmanj pa 

se poslužujejo strategije samokaznovanja. Avtorji ugotavljajo, da je strategija 

samoopazovanja največkrat uporabljena predvsem zato, ker je samozavedanje in 

samoopazovanje najbolj učinkovit način, s katerim lahko identificiramo vzroke za 

pomanjkljivosti pri delu in možnosti, kako te slabosti odpraviti ali izboljšati. Pri ugotavljanju 

vpliva demografskih spremenljivk na rabo strategij so ugotovili, da strategijo samokaznovanja 

večkrat uporabljajo ženske. Pri ostalih strategijah, ki so bile primerjane z vidika spola, ni bilo 

večjih odstopanj. Ugotovitev, da spol ne vpliva na rabo strategij samovodenja,  sovpada tudi z 

rezultati drugih raziskav. Večja odstopanja so zabeležili pri strategiji, ki v ospredje postavlja 

samozadovoljstvo. S povečevanjem stopnje izobrazbe, se strmo povečuje tudi raba omenjene 

strategije. Delovne izkušnje so bile v raziskavi ključni dejavnik pri uporabi strategije 

samoopazovanja. Tisti, ki imajo do 10 let delovnih izkušenj v primerjavi s tistimi, ki so 

zaposleni že več kot 20 let, občutno manj uporabljajo strategijo samoopazovanja, ki je pri 

reševanju problemov močno povezana s preteklimi izkušnjami, ki posamezniku omogočajo, 

da novonastale težave na delovnem mestu rešuje na podlagi že pridobljenih izkušenj. Starost 

je v raziskavi vplivala na strategijo samoopazovanja in samonagrajevanja. Zaposleni, stari od 

22 do 30 let se večkrat poslužijo omenjenih strategij kot starejši delavci in vodje. 

V svojem magistrskem delu na EF v Ljubljani je Mitja Dolžan v letu 2004 v podjetju Iskra 

Instrumenti izvedel anketo, s katero je med drugim ugotavljal najpomembnejše motivacijske 

dejavnike, ki spodbujajo zaposlene za delo. Ugotovitve raziskave so bile, da je 

najpomembnejši motivacijski dejavnik plača, tako pri zaposlenih v proizvodnji kot pri 

delavcih v razvoju. Na drugem mestu so bili dobri odnosi s sodelavci, sledijo delovni uspehi, 

dobri pogoji za delo, uporaba lastnega znanja in sposobnosti. Kot najmanj pomemben 

motivacijski dejavnik so zaposleni iz obeh skupin ocenili možnost napredovanja. Varnost 

zaposlitve je bila uvrščena relativno nizko, pri obeh skupinah na sedmo mesto, kar bi bilo 

sicer pričakovati pri skupini delavcev v razvoju kot pa pri težje zaposljivih proizvodnih 

delavcih. V raziskavi je tudi preučeval sloge vodenja in načine komuniciranja. Glavna 

ugotovitev raziskave je bila, da morajo vodje sodelovati s svojimi podrejenimi. Dober vodja 

je po mnenju anketirancev sposoben, pošten, organiziran in komunikativen. Prevladujoči stil 

vodenja v preučevanem podjetju je avtokratični, zaposleni v obeh skupinah pa si želijo 

demokratično vodenje. Iz rezultatov ankete je bilo tudi razvidno, da je veliko anketirancev 

odgovorilo, da imajo notranjo potrebo, da delajo dobro, ne glede na plačilo. Taki delavci so 

motorji vsake organizacije, na vodjih pa je, da jih odkrijejo in jih kar v največji meri 

usmerjajo, da uresničujejo cilje organizacije. 

Raziskovalci harvardske univerze (Sirota, Mischkind in Meltzer 2006) so preučevali, zakaj 

zaposleni zgubljajo motivacijo za delo. Velika večina delavcev je ob nastopu službe 

navdušenih, vendar se pri 85 odstotkih zaposlenih navdušenje za delo v šestih mesecih 

bistveno zmanjša. Problem je v vodstvu, ki svoje zaposlene demotivira. Trije ključni cilji za 
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motivacijo zaposlenih so pravičnost (spoštovanje, pravično plačilo, ugodnosti, varnost 

zaposlitve), uspeh (biti ponosen na delo in dosežke, vodstvo) in tovarištvo (dobri odnosi med 

zaposlenimi, ki povečujejo produktivnost). Da bi ohranili navdušenje pri zaposlenih, je treba 

doseči vse tri cilje. Najpomembnejši dejavnik je občutek varnosti, ki pa je samo začetek. 

Dobre prakse, ki so pomembne pri spodbujanju zaposlenih in vključujejo tri ključne cilje za 

motivacijo, so: 

 vodja postavlja navdihujoče cilje, 

 vodja daje zaposlenim priznanje (priznati je treba prispevek vsakega posameznika), 

 vodja je poslanec zaposlenih (stil ukaži in kontroliraj neizogibno vodi v demotivacijo),  

 naloga vodje je da zaposlenim olajša doseganje nalog, se povezuje z drugimi oddelki in 

vodstvom podjetja, priskrbi delavcem kar potrebujejo za uspešno dokončanje nalog), 

 vodja vodi zaposlene k izboljšavam (pomembna je povratna informacija o opravljeni 

nalogi, kritika mora biti konstruktivna, izogibati se je treba splošnim ocenam),  

 vodja posluša zaposlene, 

 vodja komunicira, 

 vodja se sooči s slabim delom (nekaterih zaposlenih pač ni moč motivirati za delo; če 

takega delavca odpustimo, dvignemo moralo in delovno uspešnost ostalim), 

 vodja spodbuja timsko delo, 

 vodja posluša in upošteva in je zainteresiran za ideje zaposlenih (zaposleni so bogat vir 

informacij kako opraviti delo in kako ga izboljšati). 

V članku o motivaciji zaposlenih Svetic (2010) poudarja, da je motiviranje kadra zelo 

pomemben dejavnik v vsakem podjetju, saj pozitivno motivirani zaposleni delajo na najvišji 

stopnji storilnosti. Oče motivacijske teorije Frederick Herzberg je poimenoval tradicionalne 

motivacijske strategije s kratico KITA (kick in the ass) in pri tem uporabil analogijo psa. Če 

gospodar želi, da se njegov pes premakne, ga lahko k temu spodbudi z »brco« od zadaj ali pa 

predenj nastavi nek priboljšek, torej ima na voljo dva načina. Ravno tako lahko vodja v 

podjetju na ta način motivira zaposlenega, torej mu ponudi neko nagrado za opravljeno delo 

ali pa ga s pritiskom prisili, da to delo opravi. Včasih deluje ena, včasih druga metoda. 

Učinkovit način motiviranja kadra je lahko tudi anketiranje, pri katerem ne samo pridobimo 

informacije, ki jih iščemo, ampak se obenem s kadrom tudi povežemo ter posvetujemo. 

Avtorji priporočajo deset koristnih vprašanj, ki jih lahko vključimo v ankete:  

 Kaj je primarni cilj našega podjetja? 

 Katere prepreke vam preprečujejo delati kar se da učinkovito?, 

 Kaj zaposlene dejansko motivira? (Zaposlene v podjetjih motivira širok spekter 

dejavnikov, kot so npr.: nagrade, status, tekmovalnost, finančna varnost, 

prepoznavnost ...). 

 Ali se počutite, da imate dovolj avtoritete pri svojem delu? 

 Ali so bile v podjetju v kratkem kakšne spremembe, ki so vplivale na vašo motiviranost? 
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 Kakšni so vzorci/primeri motiviranja v vašem podjetju npr.: Kdo je najbolj motiviran, 

kdaj in kakšne so prakse za motiviranje zaposlenih za delo? 

 Ali se cilji zaposlenih in podjetja skladajo ali se križajo, v smislu, ali so zaposleni 

motivirani v pravi smeri, da ne prihaja do razpotij? 

 Kaj si zaposleni mislijo o podjetju? 

 Do katere mere so zaposleni vključeni v sam razvoj podjetja? 

 Ali je zunanja podoba podjetja odraz notranje podobe? 

Z motiviranjem in spodbudo kadra se ta začne zavedati svojega potenciala. Vodje v podjetjih 

bi se morali znati postaviti v kožo zaposlenih, da bi lahko razumeli njihove cilje, vrednote, 

želje in uslišati njihovim predlogom, da bi jih tako laže razumeli, se poistovetili z njimi in jih 

posledično laže motivirali (Businessballs.com 2012).  

Bele (2013) je želela na osnovni šoli v Gornjem Gradu predvsem starejše učitelje navdušiti in 

dodatno motivirati za delo. Sprejela je odločitev, da strokovna izobraževanja približa 

kolektivu, da izbira teme, ki so aktualne, več poudarka je skušala dati pozitivni klimi in 

kulturi, razvijala je pripadnost in vpetost posameznikov v skupno delo in zaposlene 

navduševati tudi za opravljanje manj prijetnih delovnih obveznosti. Izkazovala je podporo 

zaposlenim, ki so karkoli naredili za svoj lastni profesionalni in karierni razvoj in jih v 

individualnih razgovorih nagovarjala za permanentno izobraževanje. Tudi sama je svojo 

osebno kariero nadgrajevala z udejstvovanjem na lokalnem nivoju ter nadaljevala s študijem 

ob delu. Po petih letih je bilo na šoli opaziti pozitivne premike pri spodbujanju, usmerjanju in 

razvijanju kvalitete strokovnega dela. Učitelji so pokazali več zanimanja in sodelovanja pri 

izvenšolskih dejavnostih, sodelujejo na natečajih in razpisih, redno delajo na raziskovalnih  

področjih in tekmovanjih. V kolektivu je prisotna dobra klima in sodelovalna kultura ter 

splošno dobro počutje ter pozitivna naravnanost zaposlenih. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Metodologija raziskave 

Pri delu smo uporabili metodologijo zbiranja podatkov z lastnim anketnim vprašalnikom. 

Anketni vprašalnik je najprimernejša oblika, kadar je večina vprašanj zaprtega tipa in gre za 

standardizirana vprašanja. Prednost zaprtih vprašanj je, da jih hitro izpolnimo in analiziramo, 

slabost pa, da so dobljeni podatki lahko manj natančni. Izdelava anketnega vprašalnika je 

potekala hkrati s preučitvijo teoretičnega dela. Pomembno nam je bilo, da je anketni 

vprašalnik jasno oblikovan in da ga je bilo preprosto izpolniti, da anketirancev ne bi odvrnili 

od reševanja10. Vprašalnik je vseboval enajst vprašanj, razdeljenih na osnovne podatke o 

anketirancih ter mnenjih anketirancev o vodenju in motivaciji. Za odgovore o strinjanju 

oziroma nestrinjanju s trditvami smo uporabili štiristopenjsko Likertovo lestvico. Dobljene 

podatke smo obdelali z uporabo programskega orodja SPSS (Statistical Products and Service 

Solutions) za Microsoft Windows. V empiričnem delu smo glede na zbrane podatke uporabili 

deskriptivno in inferenčno statistiko. Empirično analizo naloge smo naredili na osnovi 

pridobljenih podatkov iz vprašalnikov. Podatke smo uredili v obliki tabel, nekateri rezultati pa 

so predstavljeni tudi grafično. Z analizo odgovorov na anketna vprašanja smo potrdili ali 

ovrgli zastavljene hipoteze. Hipotezi smo preverjali s pomočjo multiple linearne regresijske 

analize. 

4.2 Opis vzorca 

Populacijo predstavljajo zaposleni v javnem sektorju in sicer v javnih zavodih, agencijah in 

skladih s področja kmetijstva, gozdarstva in okolja ter zaposleni v ožjem delu resornega 

ministrstva, ki pokriva omenjena področja. Bazo kontaktov omenjenega vzorca smo dobili 

preko oseb zaposlenih v kadrovskih službah, ki smo jim predstavili raziskavo in njen namen. 

Dogovorili smo se, da bodo povezavo do spletnega anketnega vprašalnika posredovali po 

elektronski pošti vsem zaposlenim ali naključno izbranim zaposlenim v svojem zavodu, glede 

na njihove zmožnosti elektronskega poslovanja. V vzorec so bili anketiranci izbrani 

priložnostno, in sicer po načelu snežne kepe. Metoda snežne kepe pomeni, da na začetku 

izberemo določeno število ljudi, ki jim pošljemo anketni vprašalnik, nato pa jih zaprosimo, da 

le tega pošljejo naprej. Ta proces se lahko nadaljuje in veča kot snežna kepa,  saj nam vsak 

naslednji anketiranec lahko zagotovi nekaj novih anketirancev (Malhotra 2002, 355). V svoji 

organizaciji javnega sektorja, ki prav tako pokriva področje kmetijstva in gozdarstva, pa smo 

anketo poslali vsem zaposlenim preko elektronske pošte. Sodelavce smo zaprosili, da v 

                                                   

10
 Ko smo anketni vprašalnik že poslali in smo pridobljene podatke obdelovali, smo prišli do 

določenih ugotovitev. Vprašanje o stilu vodenja (št. 7 v anketnem vprašalniku) bi zastavili tako, da bi 
anketirance zaprosili za oceno, v kolikšni meri veljajo zapisane trditve za njihovega nadrejenega.  
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kolikor imajo službene kontakte z zaposlenimi, naj anketo s prošnjo, da jo izpolnijo, 

posredujejo tudi njim.  

V vzorec smo vključili 632 oseb in je zajemal približno 20 % zaposlenih iz omenjenih javnih 

zavodov, agencij, skladov in ministrstva. Pričakovali smo, da bo na anketo odgovorilo vsaj 

100 zaposlenih, kar bi predstavljalo 16 % odzivnost, ta pa je bila večja od pričakovanega, saj 

smo dosegli 29 % odzivnost. Od vseh poslanih vprašalnikov je bilo veljavnih 186 

vprašalnikov. Predstavitveni nagovor je odprlo 325 anketirancev, 219 jih je vprašalnik začelo 

izpolnjevati, dobili smo 186 veljavnih vprašalnikov, 146 vprašalnikov pa je bilo v celoti 

izpolnjenih. 

S pomočjo orodja En klik anketa (Center za družboslovno informatiko FDV v Ljubljani) smo 

izdelali spletno anketo. Gre za brezplačno orodje za izdelavo spletnih anket. Anketiranje v 

celoti poteka elektronsko. Pred razdelitvijo anketnega vprašalnika celotnemu vzorcu smo 

izvedli pilotsko anketiranje, v katerem smo zajeli 30 zaposlenih iz vzorca z namenom, da smo 

preverili jasnost in razumljivost vprašanj in pa primernost dolžine samega vprašalnika. 

Oblikovali smo spremno pismo in ga skupaj z vprašalnikom poslali po elektronski pošti 

zaposlenim v kadrovskih službah, s katerimi smo se predhodno dogovorili, in so pridobili 

soglasje vodstev, da lahko izvedemo anketiranje v njihovi organizaciji. Vsakemu 

sodelujočemu smo se zahvalili za sodelovanje in jim dali tudi možnost seznanitve z rezultati 

ankete. Zbiranje podatkov za anketo je potekalo v času od 15. junija do 30. avgusta 2012. Od 

tega datuma dalje smo zbrane podatke statistično obdelali. 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Uspešnost organizacij je močno odvisna od značilnosti vodij ter njihovih stilov vodenja. 

Motivirani zaposleni usklajujejo in uresničujejo svoje cilje s cilji organizacije, manager pa 

mora znati poiskati načine za spodbudo in za ohranjanje motiviranosti (Keenan 1996). Na 

motivacijo vplivajo različni dejavniki: individualne razlike zaposlenih, značilnosti dela in 

organizacijska pravila. Managerji bi morali pri upravljanju s človeškimi viri upoštevati 

spoznanja o vseh motivacijskih dejavnikih. V sodobnem poslovnem svetu sta motivacija in 

zadovoljstvo zaposlenih ena od pomembnejših nalog managerjev, saj oba dejavnika bistveno 

vplivata na produktivnost. Cilj vsakega vodje bi moral biti, da pozna individualne značilnosti 

svojih podrejenih, specifična znanja in prednosti vsakega posameznika, ker le tako lahko zna 

motivirati ter pridobiti največ od njih. Ule (2000) navaja naslednje osebne značilnosti dobrega 

vodje: samozavest, empatija, ekstrovertiranost, strokovnost, komunikativnost in čustvena 

inteligentnost.  

Stil vodenja lahko opredelimo tudi kot hierarhični odnos vodje in njegovih podrejenih, ki se 

vzpostavi zato, da bi vodja lahko opravljal med seboj dve prepleteni funkciji: upravljanje 

nalog in upravljanje ljudi (Treven in Srića 2001). Zgodnejši pristopi k preučevanju stilov 
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vodenja so se usmerjali predvsem na vodjo in značilnosti njegovega vedenja, novejši pristopi 

pa upoštevajo tudi vpliv stilov vodenja na motivacijo podrejenih (Chelladurai 1984). 

Po preučitvi teoretičnih izhodišč stilov vodenja in motivacijskih dejavnikov smo si za osrednji 

namen magistrske naloge postavili nalogo, preučiti, kako različni stili vodenja managerja 

vplivajo na motivacijo zaposlenih za delo, spoznati materialne in nematerialne motivacijske 

dejavnike, ki poleg stila vodenja, zaposlenega spodbudijo, da je uspešnejši in učinkovitejši.  

4.2 Deskriptivna statistika 

4.2.1 Analiza odgovorov po demografskih podatkih 

Spol  

V anketiranem vzorcu je bilo 41 odstotkov moških in 59 odstotkov žensk. Glede na to, da je 

zaposlenost žensk v javni upravi v Sloveniji sorazmerno visoka, je bilo večje število žensk v 

vzorcu pričakovano. Po podatkih Statističnega urada so delovno aktivne ženske decembra 

2011 predstavljale skoraj 45 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva, delovno aktivnih je 

bilo namreč približno 87.000 več moških kot žensk. V zasebnem sektorju so številnejši 

moški; konec 2011 je njihov delež znašal okrog 62 odstotkov. Ravno obrnjeno pa v javnem 

sektorju: tam dela več žensk kot moških. Ženske so decembra 2011 predstavljale približno 61 

odstotkov vseh zaposlenih v javnem sektorju; v javnih družbah je bilo sicer zaposlenih manj 

žensk kot moških (delež okrog 42 %), vendar pa je bilo precej več žensk kot moških 

zaposlenih v sektorju država (delež okrog 69 %). 

Preglednica 9: Frekvenčna porazdelitev glede na spol anketirancev 

SPOL Spol 

 Odgovori Frekvenca 
Delež  
(%) 

Veljavni 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

1 Moški 75 40 41 41 

2 Ženske 110 59 59 100 

 Veljavni skupaj 185 99 100  

 

Starost  

Največje število anketirancev, kar šestdeset, je bilo starih med 41 in 50 leti. Sledi 

dvainpetdeset anketirancev v starosti nad 50 let. Petdeset je bilo starih med 31 in 40 let. V 

starostni skupini do 30 let je dvaindvajset anketirancev. Iz omenjenih podatkov je razvidno, 
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da je večji del starejših od 41 let. Ker so starejši delavci manj fleksibilni na trgu dela in ker so 

razmere na trgu dela v zadnjih nekaj letih neugodne za menjavo zaposlitve, lahko sklepamo, 

da so anketiranci v javni upravi zaposleni že daljši čas.  

Preglednica 10: Frekvenčna porazdelitev glede na starost anketirancev 

STAROST V katero starostno skupino spadate? 

 Odgovori Frekvenca 
Delež  
(%) 

Veljavni 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

1 Do 30 let 22 12 12 12 

2 31–40 let 50 27 27 39 

3 41–50 let 60 32 33 72 

4 Nad 51 let 52 28 28 100 

 Veljavni skupaj 184 99 100  

 

Statistični urad Republike Slovenije navaja, da se tako dosežena izobrazba kot tudi starost 

delovno aktivnega prebivalstva v povprečju zvišuje. Povprečna starost delovno aktivnega 

prebivalstva je ob koncu leta 2011 znašala 41,3 leta, 41,4 leta za moške in 41,2 leta za ženske. 

Glede na december 2010 je bila za vse delovno aktivne osebe višja v povprečju za 0,4 leta; 

delovno aktivni moški so se v tem času v povprečju postarali za 0,3 leta, delovno aktivne 

ženske pa za 0,5 leta.  

Dosežena izobrazbena stopnja 

Kar 120 oziroma 65 odstotkov anketirancev ima doseženo višjo ali visoko stopnjo izobrazbe. 

Z doseženim doktoratom, magisterijem ali specializacijo se je izkazalo 34 oziroma 18 

odstotkov anketirancev. Doseženo srednjo izobrazbo ima 26 anketirancev, kar predstavlja 14 

odstotkov. Poklicno izobrazbo imajo trije anketiranci in le eden je z osnovnošolsko izobrazbo. 

V vzorcu so anketiranci z doseženo dokaj visoko izobrazbeno stopnjo, vsekakor nad 

povprečjem za javni sektor v Sloveniji. 

Tudi po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila izobrazbena struktura v 

javnem sektorju višja kot v zasebnem sektorju. V javnem sektorju je imela višje- ali 

visokošolsko izobrazbo skoraj polovica zaposlenih (približno 49 %), v zasebnem sektorju pa 

približno vsaka peta delovna aktivna oseba (okrog 19 %). Osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo 

od te je imelo v javnem sektorju približno sedem odstotkov zaposlenih, v zasebnem sektorju 

pa približno 17 odstotkov delovno aktivnih. 
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Preglednica 11: Frekvenčna porazdelitev glede na najvišjo formalno doseženo 

izobrazbo anketirancev 

IZOBRAZBA Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

 Odgovori Frekvenca 
Delež  
(%) 

Veljavni 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

1  Osnovna šola 1 1 1 1 

2  Poklicna izobrazba 3 2 2 2 

3 Srednja izobrazba 26 14 14 16 

4 Višja/visoka izobrazba 120 65 65 82 

5 Specializacija/magisterij/doktorat 34 18 18 100 

 Veljavni skupaj 184 99 100  

 

Delovno mesto 

Največ anketirancev opravlja dela kot strokovni sodelavec (61 %), s 23 odstotki sledijo 

vodilni delavci in 14 odstotkov je zaposlenih kot tehnični oziroma administrativni delavec. 

Preglednica 12: Frekvenčna porazdelitev glede na delovno mesto, ki ga zasedajo 

anketiranci 

 Delovno mesto, ki ga trenutno zasedate: 

 Odgovori Frekvenca 
Delež  
(%) 

Veljavni 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

1 Tehnični, administrativni delavec 26 14 14 14 

2 Strokovni delavec 113 61 62 76 

3 Vodilni delavec (službe, oddelka, 

sektorja, družbe) 

43 23 24 100 

 Veljavni skupaj 182 98 100  

 

Skupna delovna doba 

Največ respondentov, kar 39 odstotkov, ima med enajst in petindvajset let delovne dobe, 34 

odstotkov je zaposlenih več kot petindvajset let, medtem ko ima 13 odstotkov zaposlenih med 

pet in deset let delovne dobe in 12 odstotkov do pet let delovne dobe.  



 

81 

Preglednica 13: Frekvenčna porazdelitev glede na skupno delovno dobo 

 Vaša skupna delovna doba: 

 Odgovori Frekvenca 
Delež  
(%) 

Veljavni 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

1 Do 5 let 23 12 13 13 

2 6–10 let 25 13 14 26 

3 11–25 let 73 39 40 66 

4 Nad 25 let 63 34 34 100 

 Veljavni skupaj 184 99 100  

 

Vrsta zaposlitve 

Kar 86 odstotkov anketirancev je zaposlenih za nedoločen čas, 12 odstotkov jih ima 

zaposlitev za določen čas in le en odstotek, kar predstavljata dva zaposlena, dela po pogodbi 

oziroma opravlja pripravništvo. 

Preglednica 14: Frekvenčna porazdelitev glede na vrsto zaposlitve 

 Vrsta zaposlitve: 

 Odgovori Frekvenca 
Delež  
(%) 

Veljavni 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

1 Zaposlitev za nedoločen čas 160 86 87 87 

2 Zaposlitev za določen čas 22 12 12 99 

3 Drugo (delo po pogodbi, pripravnik) 2 1 1 100 

 Veljavni skupaj 184 99 100  

 

4.2.2 Osnovne statistične analize 

Vodenje 

Anketiranci so ocenjevali vodenje svojih neposredno nadrejenih. Svojo stopnjo strinjanja so 

ocenjevali po Likertovi lestvici, in sicer v razponu od 1 do 4 (1 – sploh se ne strinjam; 2 – se 

ne strinjam; 3 – se strinjam; 4 – popolnoma se strinjam). 

Najprej smo anketirance zaprosili, da ocenijo vodenje svojih neposredno nadrejenih. Na voljo 

smo jim dali deset trditev. Iz preglednice 15 je razvidno, da se anketiranci najbolj strinjajo s 

trditvijo, da vodja poudarja nujnost izpolnjevanja nalog, kar ustreza teoretični delitvi, da gre 
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za stil vodenja, ki je usmerjen na doseganje zastavljenih naloge. Trditev, da vodja dopušča 

različna mnenja in kritiko, je prav tako ocenjena z najvišjo stopnjo strinjanja. 

Preglednica 15: Kako ocenjujete vodenje svojega neposrednega nadrejenega 
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Vodja svojih odločitev ne 
pojasnjuje.  

36 

(24 %) 

66  

(45 %) 

36  

(24 %) 

9  

(6 %) 

147  

(100 %) 
147 186 2,1 0,9 

Vodja ne komunicira s 

svojimi zaposlenimi.  

75  

(52 %) 

46  

(32 %) 

19  

(13 %) 

5  

(3 %) 

145  

(100 %) 
145 186 1,7 0,8 

Vodja se strogo drži 
formalnih pravil.  

27  

(19 %) 

59  

(41 %) 

42  

(29 %) 

15  

(10 %) 

143  

(100 %) 
143 186 2,3 0,9 

Vodja poudarja nujnost 

izpolnjevanja nalog.  

3  

(2 %) 

19  

(13 %) 

81  

(56 %) 

41  

(28 %) 

144  

(100 %) 
144 186 3,1 0,7 

Vodja sodelavce pripravi do 

tega, da delajo natanko tisto, 

kot je bilo dogovorjeno. 

7  

(5 %) 

43  

(30 %) 

71  

(49 %) 

24  

(17 %) 

145  

(100 %) 
145 186 2,8 0,8 

Vodja dopušča različna 
mnenja in kritiko.  

8  

(6 %) 

16  

(11 %) 

72  

(50 %) 

48  

(33 %) 

144  

(100 %) 
144 186 3,1 0,8 

Vodja se pogovori s 

sodelavci in potem skupaj 

določijo cilje.  

11  

(8 %) 

29  

(20 %) 

69  

(48 %) 

35  

(24 %) 

144  

(100 %) 
144 186 2,9 0,9 

Vodja stori vse, da imajo 

sodelavci občutek, da so 
pomembni in da sodelujejo 

pri odločitvah.  

16  

(11 %) 

34  

(24 %) 

62  

(43 %) 

32  

(22 %) 

144  

(100 %) 
144 186 2,8 0,9 

Vodja posreduje povratne 

informacije o doseženih 
nalogah. 

11  

(8 %) 

21  

(15 %) 

71  

(50 %) 

39  

(27 %) 

142  

(100 %) 
142 186 3,0 0,9 

Vodja opogumlja in podpira 

sodelavce pri reševanju 
problemov. 

11  

(8 %) 

23  

(16 %) 

60  

(42 %) 

49  

(34 %) 

143  

(100 %) 
143 186 3,0 0,9 

 

Respondenti so ocenjevali tudi zadovoljstvo z vodenjem, pri čemer so za oceno svojega 

strinjanja ali nestrinjanja imeli na voljo trinajst trditev. Največjo stopnjo strinjanja, in sicer 

3,2, je dosegla trditev, da imajo pri opravljanju nalog zaupanje svojega vodje in da jim ta 

dopušča samostojnost pri delu. S trditvijo se je popolnoma strinja 33 odstotkov vprašanih, 

nadaljnjih 55 odstotkov se s trditvijo strinja, devet odstotkov jih je odgovorilo, da se ne 

strinja, in le štirje odstotki vprašanih so odgovorili, da se sploh ne strinjajo. 
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Preglednica 16: Zaupanje in samostojnost pri delu 

Pri opravljanju nalog mi vodja zaupa in mi dopušča samostojnost pri delu 

 Odgovori Frekvenca 
Delež  
(%) 

Veljavni 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

1 1 – sploh se ne strinjam 5 3 4 4 

2 2 – se ne strinjam 12 6 9 12 

3 3 – se strinjam 77 41 55 67 

4 4 – popolnoma se strinjam 47 25 33 100 

 Veljavni skupaj 141 76 100  

 

Druga trditev, s katero se anketiranci v veliki meri strinjajo, je, da ima vodja spoštljiv odnos 

do sodelavcev. Popolnoma se z navedbo strinja ena tretjina vprašanih, 48 odstotkov jih je 

odgovorilo, da se strinja, 14 odstotkov se s trditvijo ne strinja in le 5 odstotkov jih odgovarja, 

da se sploh ne strinjajo. Povprečna stopnja strinjanja s trditvijo je znašala 3,1. 

Preglednica 17: Odnos vodje do sodelavcev 

Vodja ima spoštljiv odnos do sodelavcev 

 Odgovori Frekvenca 
Delež  
(%) 

Veljavni 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

1 1 – sploh se ne strinjam 7 4 5 5 

2 2 – se ne strinjam 19 10 14 19 

3 3 – se strinjam 66 35 48 67 

4 4 – popolnoma se strinjam 46 25 33 100 

 Veljavni skupaj 138 74 100  
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Preglednica 18: Zadovoljstvo zaposlenih z vodenjem 

Vprašanja 
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Š
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Vodja zadolžitve in naloge 
posreduje jasno.  

7  

(5 %) 

28  

(19 %) 

80  

(56 %) 

29  

(20 %) 

144  

(100 %) 
144 186 2,9 0,8 

Pri opravljanju nalog mi 

vodja zaupa in mi dopušča 
samostojnost pri delu.  

5  

(4 %) 

12  

(9 %) 

77  

(55 %) 

47  

(33 %) 

141 

(100 %) 
141 186 3,2 0,7 

Vodja me spodbuja pri 

dajanju pobud, predlogov in 

iskanju novih rešitev.  

10  

(7 %) 

25  

(18 %) 

71  

(50 %) 

36  

(25 %) 

142  

(100 %) 
142 186 2,9 0,8 

Vodja svoje odločitve 
sprejema pravočasno.  

10  

(7 %) 

39  

(27 %) 

65  

(46 %) 

28  

(20 %) 

142  

(100 %) 
142 186 2,8 0,8 

Vodja ima jasne kriterije za 

ugotavljanje delovne 

uspešnosti.  

19  

(13 %) 

37  

(26 %) 

60  

(42 %) 

26  

(18 %) 

142  

(100 %) 
142 186 2,7 0,9 

Vodja je zahteven, vendar 

pravičen.  

11  

(8 %) 

34  

(24 %) 

60  

(42 %) 

37  

(26 %) 

142  

(100 %) 
142 186 2,9 0,9 

Vodja ima razumevanje do 

problemov povezanih z 

delom in jih pomaga reševati.  

8  

(6 %) 

27  

(19 %) 

64  

(45 %) 

42  

(30 %) 

141  

(100 %) 
141 186 3,0 0,8 

Vodja se drži dogovorjenih 
rokov.  

7  

(5 %) 

23  

(16 %) 

80  

(57 %) 

31  

(22 %) 

141  

(100 %) 
141 186 3,0 0,8 

Vodja poskrbi za dobre 

delovne pogoje (prostor, 

oprema).  

11  

(8 %) 

30  

(21 %) 

68  

(49 %) 

31  

(22 %) 

140 

(100 %) 
140 186 2,9 0,9 

Vodja me podpira pri mojem 

izobraževanju in mi omogoča 
strokovno usposabljanje.  

7  

(5 %) 

36  

(26 %) 

62  

(44 %) 

35  

(25 %) 

140  

(100 %) 
140 186 2,9 0,8 

Vodji zaupam.  9  

(6 %) 

23  

(16 %) 

73  

(52 %) 

36  

(26 %) 

141  

(100 %) 
141 186 3,0 0,8 

Vodja ima spoštljiv odnos do 
sodelavcev.  

7  

(5 %) 

19  

(14 %) 

66  

(48 %) 

46  

(33 %) 

138  

(100 %) 
138 186 3,1 0,8 

Vodja zaposlene seznanja s 

sprejetimi odločitvami v 
organizaciji. 

9  

(6 %) 

31  

(22 %) 

68  

(49 %) 

31  

(22 %) 

139  

(100 %) 
139 186 2,9 0,8 
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Pri ocenjevanju vodje v komunikaciji s podrejenimi je največjo stopnjo strinjanja, to je 3,2, 

prejela trditev, da je vodja pri komunikaciji s podrejenimi osredotočen na cilj. Če ta odgovor 

povezujemo s teoretičnimi izhodišči vodenja, potem v tej trditvi lahko prepoznamo vodjo, ki 

je osredotočen na izvajanje nalog. Tak vodja zaposlenim točno določi naloge, od njih zahteva, 

da se držijo postavljenih standardov in predpisov. Vodja, ki je usmerjen na delovne naloge, 

zaposlene razdeli po različnih nalogah, predstavi pravila in navodila ter zastavi cilje, ki jih 

morajo zaposleni doseči. 

Preglednica 19: Lastnosti vodje pri komunikaciji s podrejenimi 

Prosim, če ocenite lastnosti svojega vodje: 
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Ima dobro razvite 

komunikacijske sposobnosti.  

5  

(4 %) 

21  

(15 %) 

77  

(54 %) 

39  

(27 %) 

142 

 (100 %) 
142 186 3,1 0,8 

Je spoštljiv do sodelavcev.  6  

(4 %) 

26  

(19 %) 

63  

(45 %) 

45  

(32 %) 

140  

(100 %) 
140 186 3,1 0,8 

Sodelavce zna navdušiti za 

delo.  

14  

(10 %) 

42  

(30 %) 

53  

(38 %) 

32  

(23 %) 

141  

(100 %) 
141 186 2,7 0,9 

Je strokoven.  7  

(5 %) 

15  

(11 %) 

72  

(51 %) 

47  

(33 %) 

141  

(100 %) 
141 186 3,1 0,8 

Je samozavesten in 

prepričljiv.  

4  

(3 %) 

26  

(18 %) 

67  

(48 %) 

44  

(31 %) 

141  

(100 %) 
141 186 3,1 0,8 

V kritičnih situacijah ostane 
miren.  

16  

(11 %) 

33  

(24 %) 

54  

(39 %) 

37  

(26 %) 

140  

(100 %) 
140 186 2,8 1,0 

Je osredotočen na cilj.  5  

(4 %) 

13  

(9 %) 

76  

(55 %) 

44  

(32 %) 

138  

(100 %) 
138 186 3,2 0,7 

Dela timsko in se posvetuje s 

sodelavci.  

19  

(13 %) 

33  

(23 %) 

51  

(36 %) 

38  

(27 %) 

141  

(100 %) 
141 186 2,8 1,0 

Je strpen in potrpežljiv. 12  

(9 %) 

30  

(22 %) 

61  

(44 %) 

36  

(26 %) 

139  

(100 %) 
139 186 2,9 0,9 
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Motivacija 

Motivacije ne moremo meriti neposredno, ampak samo preko vsakdanjih prepričanj in mnenj 

ljudi o njihovi motivaciji. Motivacija učinkuje le začasno, saj lahko tudi pri visoko motivirani 

osebi motivacija tako pade, da postane nedejavna (Kobal Grum in Musek 2009). Za merjenje 

splošne stopnje motivacije za delo so anketiranci ocenjevali, kako posamezni dejavniki po 

njihovem mnenju vplivajo na motivacijo za delo. Dejavnike, ki vplivajo na motivacijo 

zaposlenih za delo, v teoriji razdelimo na materialne in nematerialne. Teorija je pomembna, 

ko izbiramo orodja za motiviranje. Ljudi, ki se bolj nagibajo k »imeti«, lažje motiviramo z 

materialnimi orodji. Ljudi, ki se bolj nagibajo k »biti«, pa lažje pridobimo za sodelovanje z 

nematerialnimi orodji.  

Po teoriji Maslowa (1954) se motivacija zaposlenega poveča z možnostjo zadovoljitve potreb, 

saj več in bolje kot jih zadovolji, bolj bo motiviran za delo. S tem se veča njegovo 

zadovoljstvo in pripravljenost za doseganje novih ciljev in zahtev, ki jih ima organizacija. Če 

posameznik ne opravlja dela, ki ga zadovoljuje in izpopolnjuje, potem njegova potreba po 

samouresničitvi ni izpolnjena in ne bo izkoristil vseh možnosti in potencialov, ki jih ima. 

Vendar pa je pogosto napačno mnenje vodij, da lahko zaposlene motivirajo le z višino plače. 

Če posameznik nima zadovoljenih osnovnih eksistenčnih potreb, potem plača predstavlja 

močan motivator v primeru, da te osnovne potrebe z njo lahko zadovolji. Kadar pa ima 

osnovne življenjske potrebe zadovoljene, ga motivirajo predvsem drugi nematerialni 

dejavniki.  

Anketirancem smo ponudili v ocenjevanje petnajst trditev, ki so opisovale materialne in 

nematerialne dejavnike.  Med materialne dejavnike, ki so jih anketiranci ocenjevali po 

pomembnosti za motivacijo uvrščamo: plačo, možnost napredovanja, bonitete (službeni avto, 

telefon) in dodatek za delovno uspešnost, plačilo premije za dodatno pokojninsko 

zavarovanje. Nematerialni dejavniki, ki smo jih ponudili v ocenjevanje pa so: varnost in 

stabilnost zaposlitve, medsebojni odnosi s sodelavci, pohvala za dobro opravljeno delo, 

samostojnost pri delu, možnost uporabe pridobljenega znanja pri delu, ugodna organizacijska 

klima, možnost strokovnega izobraževanja, razporeditev in fleksibilnost delovnega časa, 

pestrost in raznolikost dela. Tudi tu so strinjanje ocenjevali po štiristopenjski Likertovi 

lestvici (1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – se strinjam, 4 – popolnoma se 

strinjam). 
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Preglednica 20: Vpliv materialnih in nematerialnih dejavnikov za motivacijo pri delu 

Ocenite kako močno vplivajo na motivacijo za delo spodaj navedeni dejavniki: 
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Medsebojni odnosi s 

sodelavci  

0  

(0 %) 

1  

(1 %) 

43  

(31 %) 

96  

(69 %) 

140  

(100 %) 

140 186 3,7 0,5 

Možnost strokovnega 
izobraževanja  

0  

(0 %) 

13  

(9 %) 

97  

(69 %) 

30  

(21 %) 

140  

(100 %) 

140 186 3,1 0,5 

Razporeditev in fleksibilnost 

delovnega časa  
1  

(1 %) 

13  

(9 %) 

84  

(60 %) 

42  

(30 %) 

140  

(100 %) 

140 186 3,2 0,6 

Možnost napredovanja  2  

(1 %) 

4  

(3 %) 

65  

(46 %) 

69  

(49 %) 

140  

(100 %) 

140 186 3,4 0,6 

Višina plače  0  

(0 %) 

8  

(6 %) 

54  

(39 %) 

78  

(56 %) 

140  

(100 %) 

140 186 3,5 0,6 

Dodatek za delovno 

uspešnost  
2  

(1 %) 

7  

(5 %) 

61  

(44 %) 

69  

(50 %) 

139  

(100 %) 

139 186 3,4 0,7 

Pestrost in raznolikost dela  0  

(0 %) 

7  

(5 %) 

79  

(56 %) 

54  

(39 %) 

140  

(100 %) 

140 186 3,3 0,6 

Varnost in stabilnost 

zaposlitve  

0  

(0 %) 

12  

(9 %) 

68  

(49 %) 

60  

(43 %) 

140  

(100 %) 

140 186 3,3 0,6 

Pohvala za dobro opravljeno 

delo  

0  

(0 %) 

6  

(4 %) 

61  

(44 %) 

72  

(52 %) 

139  

(100 %) 

139 186 3,5 0,6 

Samostojnost pri delu  1  

(1 %) 

9  

(6 %) 

76  

(54 %) 

54  

(39 %) 

140  

(100 %) 

140 186 3,3 0,6 

Možnost uporabe 
pridobljenega znanja pri delu  

1  

(1 %) 

10  

(7 %) 

89  

(64 %) 

38  

(28 %) 

138  

(100 %) 

138 186 3,2 0,6 

Uporaba službenega 
avtomobila  

21  

(15 %) 

64  

(46 %) 

48  

(35 %) 

5  

(4 %) 

138  

(100 %) 

138 186 2,3 0,8 

Uporaba službenega telefona  24  

(17 %) 

60  

(43 %) 

46  

(33 %) 

10  

(7 %) 

140  

(100 %) 

140 186 2,3 0,8 

Plačilo delodajalca premije 
za pokojninsko zavarovanje  

21  

(15 %) 

40  

(29 %) 

56  

(40 %) 

23  

(16 %) 

140  

(100 %) 

140 186 2,6 0,9 

Ugodna organizacijska klima 0  

(0 %) 

9  

(7 %) 

46  

(33 %) 

83  

(60 %) 

138  

(100 %) 

138 186 3,5 0,6 

 

Respodenti so z največjo stopnjo strinjanja, to je s kar 3,7, kot dejavnik, ki najbolj vpliva na 

motivacijo za delo, ocenili medsebojne odnose s sodelavci. Kar 69 odstotkov se jih 
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popolnoma strinja, da medsebojni odnosi vplivajo na motivacijo za delo. Nadaljnjih 31 

odstotkov se strinja, da medsebojni odnosi vplivajo na motivacijo za delo, medtem ko le en 

odstotek odgovarja, da se ne strinja s tem. Rezultati potrjujejo Herzbergovo dvofaktorsko 

motivacijsko teorijo, s katero je uspel omajati prepričanje vodij, da je plačilo za delo vedno 

primarni motivator, ki spodbuja zaposlene k dobremu delu. V svoji teoriji pravi, da 

motivatorji neposredno vplivajo na posameznika, da ta povečuje napor, dviguje storilnost in 

povečuje zadovoljstvo pri delu s tem, da zadovoljuje potrebe po spoštovanju in 

samouresničevanju, ki so tudi po Maslowovi teoriji višje na lestvici potreb. 

Rezultati so tudi v skladu z McClellandovo motivacijsko teorijo, ki zagovarja tezo, da ljudje z 

močno potrebo po dosežkih razmišljajo o tem, kako bi naloge opravili najbolje, pri tem pa jih 

denarne nagrade prvenstveno ne motivirajo, zanimajo jih predvsem kot povratna informacija 

o tem, kako so bili uspešni. Po njegovi teoriji je ljudem pomembna potreba po vzpostavljanju 

in vzdrževanju dobrih odnosov z ljudmi. 

Preglednica 21: Vpliv medosebnih odnosov na motivacijo pri delu 

Medosebni odnosi s sodelavci 

 Odgovori Frekvenca 
Delež  
(%) 

Veljavni 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

1 1 – sploh se ne strinjam 0 0 0 0 

2 2 – se ne strinjam 1 1 1 1 

3 3 – se strinjam 43 23 31 31 

4 4 – popolnoma se strinjam 96 52 69 100 

 Veljavni skupaj 140 75 100  

 

Na drugo mesto sta se s stopnjo strinjanja 3,5 uvrstila nematerialna dejavnika pohvala za 

dobro opravljeno delo ter ugodna organizacijska klima in pa materialni dejavnik višina plače, 

ravno tako s stopnjo strinjanja 3,5.  

Anketirance smo zaprosili, da so deset različnih materialnih in nematerialnih dejavnikov, ki 

jih po pomembnosti motivirajo za delo, razvrstili od 1 (najbolj motivira) do 10 (najmanj 

motivira). Da jih plača najbolj motivira, je odgovorilo 29 vprašanih, kar predstavlja 21 

odstotkov vseh veljavnih odgovorov. Nadaljnjih 20 vprašanih (14 %) je plačo po 

pomembnosti uvrstilo na drugo mesto. 
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Preglednica 22: Vpliv plače na motivacijo pri delu  

Dejavnik: Plača 

 Odgovori Frekvenca 
Delež  
(%) 

Veljavni 

(%) 

Kumulativa 

(%) 

 1 29 16 21 21 

 2 20 11 14 36 

 3 24 13 17 53 

 4 20 11 14 67 

 5 7 4 5 72 

 6 9 5 7 79 

 7 13 7 9 88 

 8 5 3 4 92 

 9 5 3 4 96 

 10 6 3 4 100 

 Veljavni skupaj 138 74 100  

 

V povprečju so se s stopnjo 8,0 kot dejavniki, ki najmanj vplivajo na motiviranost zaposlenih 

za delo, uvrstile ostale materialne bonitete, kot so na primer uporaba službenega vozila ali 

telefona. Na predzadnje mesto po pomembnosti so anketiranci uvrstili možnost pridobivanja 

novih znanj, s povprečno stopnjo 6,3. Prav tako so ostali materialni dodatki, kot so dodatek za 

uspešnost, plačilo nadurnega dela in višina regresa, dosegli povprečno stopnjo 5,9 in jih 

anketiranci ne ocenjujejo kot bolj pomembne dejavnike, ki vplivajo na motivacijo za delo.  



 

 

P
r
eg

le
d

n
ic

a
 2

3
: 

P
o

m
e
m

b
n

o
st

 d
ej

a
v
n

ik
o
v
 z

a
 m

o
ti

v
a
ci

jo
 p

ri
 d

el
u

  

R
az

vr
st

it
e 

po
 p

om
em

bn
os

ti
, k

aj
 v

as
 n

aj
bo

lj
 m

ot
iv

ir
a 

ta
ko

, d
a 

v 
ok

no
 p

re
d 

de
ja

vn
ik

i v
pi

še
te

 š
te

vi
lk

e 
od

 1
 (

na
jb

ol
j m

ot
iv

ir
a)

 d
o

 1
0

 (
n

aj
m

an
j 

m
o

ti
v
ir

a)
. 

P
od

vp
ra

ša
nj

a 
 

O
d

g
o

v
o

ri
 

V
el

ja

-v
n

i 

Š
t. 

en
o

t 

P
o

v
p

-

re
čj

e 
S

td
. 

o
d

k
lo

n
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

S
k
u
p

aj
 

P
la

ča
  

2
9

  

(2
1

%
) 

2
0

  

(1
4

%
) 

2
4

  

(1
7

%
) 

2
0

  

(1
4

%
) 

7
  

(5
%

) 

9
  

(7
%

) 

1
3

  

(9
%

) 

5
  

(4
%

) 

5
  

(4
%

) 

6
  

(4
%

) 

1
3

8
  

(1
0

0
%

) 

1
3

8
 

1
8

6
 

4
,0

 
2

,6
 

V
ar

n
o

st
 z

ap
o

sl
it

v
e 

  
2

5
  

(1
8

%
) 

1
3

  

(9
%

) 

1
3

  

(9
%

) 

1
4

  

(1
0

%
) 

1
4

  

(1
0

%
) 

1
3

  

(9
%

) 

1
5

  

(1
1

%
) 

1
5

  

(1
1

%
) 

1
1

  

(8
%

) 

6
  

(4
%

) 

1
3

9
  

(1
0

0
%

) 

1
3

9
 

1
8

6
 

4
,9

 
2

,8
 

M
ož

no
st

 n
ap

re
do

va
nj

a 
 

0
  

(0
%

) 

1
4

  

(1
0

%
) 

1
2

  

(9
%

) 

1
5

  

(1
1

%
) 

2
1

  

(1
5

%
) 

1
9

  

(1
4

%
) 

2
1

  

(1
5

%
) 

1
6

  

(1
2

%
) 

1
2

  

(9
%

) 

6
  

(4
%

) 

1
3

6
  

(1
0

0
%

) 

1
3

6
 

1
8

6
 

5
,8

 
2

,3
 

D
o
b

ri
 o

d
n

o
si

 s
 s

o
d

el
av

ci
  

2
6

  

(1
9

%
) 

2
1

  

(1
5

%
) 

1
3

  

(9
%

) 

2
0

  

(1
4

%
) 

1
9

  

(1
4

%
) 

1
4

  

(1
0

%
) 

7
  

(5
%

) 

9
  

(6
%

) 

4
  

(3
%

) 

6
  

(4
%

) 

1
3

9
  

(1
0

0
%

) 

1
3

9
 

1
8

6
 

4
,2

 
2

,6
 

D
o
b

ri
 o

d
n

o
si

 z
 v

o
d
jo

  
1

4
  

(1
0

%
) 

1
5

  

(1
1

%
) 

1
7

  

(1
2

%
) 

2
2

  

(1
6

%
) 

1
9

  

(1
4

%
) 

1
6

  

(1
2

%
) 

1
1

  

(8
%

) 

1
1

  

(8
%

) 

7
  

(5
%

) 

6
  

(4
%

) 

1
3

8
  

(1
0

0
%

) 

1
3

8
 

1
8

6
 

4
,8

 
2

,5
 

P
o

h
v
al

a 
5

 

(4
%

) 

1
6

  

(1
1

%
) 

1
3

  

(9
%

) 

1
3

  

(9
%

) 

1
1

  

(8
%

) 

1
5

  

(1
1

%
) 

1
9

  

(1
4

%
) 

1
9

  

(1
4

%
) 

1
7

  

(1
2

%
) 

1
2

  

(9
%

) 

1
4

0
  

(1
0

0
%

) 

1
4

0
 

1
8

6
 

5
,9

 
2

,7
 

B
on

it
et

e 
(s

lu
žb

en
i a

vt
o,

 t
el

ef
o

n
) 

1
2

  

(9
%

) 

1
  

(1
%

) 

6
  

(4
%

) 

3
  

(2
%

) 

9
  

(6
%

) 

2
  

(1
%

) 

3
  

(2
%

) 

1
0

  

(7
%

) 

2
0

  

(1
4

%
) 

7
3

  

(5
3

%
) 

1
3

9
  

(1
0

0
%

) 

1
3

9
 

1
8

6
 

8
,0

 
3

,0
 

P
ri

d
o
b

iv
an

je
 n

o
v
ih

 z
n

an
j 

4
 

(3
%

) 

1
1

  

(8
%

) 

1
1

  

(8
%

) 

8
  

(6
%

) 

1
8

  

(1
3

%
) 

1
3

  

(9
%

) 

2
2

  

(1
6

%
) 

1
8

  

(1
3

%
) 

2
3

  

(1
7

%
) 

1
0

  

(7
%

) 

1
3

8
  

(1
0

0
%

) 

1
3

8
 

1
8

6
 

6
,3

 
2

,5
 

S
am

o
st

o
jn

o
 d

el
o
 

1
7

  

(1
2

%
) 

1
2

  

(9
%

) 

1
9

  

(1
4

%
) 

1
1

  

(8
%

) 

1
4

  

(1
0

%
) 

1
8

  

(1
3

%
) 

1
1

  

(8
%

) 

1
5

  

(1
1

%
) 

1
3

  

(9
%

) 

9
  

(6
%

) 

1
3

9
  

(1
0

0
%

) 

1
3

9
 

1
8

6
 

5
,2

 
2

,8
 

D
od

at
ki

 (
za

 u
sp

eš
no

st
,  

pl
ač

il
o 

n
ad

u
rn

eg
a 

d
el

a,
 v

iš
in

a 
re

gr
es

a)
 

7
 

(5
%

) 

1
6

  

(1
2

%
) 

1
1

  

(8
%

) 

1
3

  

(9
%

) 

6
  

(4
%

) 

1
9

  

(1
4

%
) 

1
6

  

(1
2

%
) 

2
1

  

(1
5

%
) 

2
6

  

(1
9

%
) 

4
  

(3
%

) 

1
3

9
  

(1
0

0
%

) 

1
3

9
 

1
8

6
 

5
,9

 
2

,7
 

 



 

91 

4.2.3 Hipoteza 1: Demokratični stil vodenja ima pomembnejši statistični vpliv na 

splošno stopnjo motivacije kot avtokratski stil vodenja managerjev  

V primeru, ko na vrednosti ene odvisne spremenljivke vpliva več dejavnikov – spremenljivk, 

govorimo o multipli regresiji. Model multiple linearne regresije predstavlja enačba: 

yi = α+β1x1+β2x2+…+βkxk+ε. Na osnovi vzorčnega pristopa in uporabe metode najmanjših 

kvadratov dobimo oceno regresijskih koeficientov: yi = α+β1x1+β2x2+…+βkxk+ε. Zato 

regresijsko funkcijo za ocenjevanje odvisne spremenljivke z ocenjenimi vrednostmi 

regresijskih koeficientov zapišemo v obliki enačbe regresijske hiperravnine: 

y = α+β1x1+β2x2+…+βkxk. 

Kot odvisno spremenljivko smo vzeli stopnjo splošne motivacije, saj želimo ugotoviti, kako 

avtokratski in demokratski stil vodenja vplivata na stopnjo splošne motivacije zaposlenih pri 

delu. Neodvisne spremenljivke: avtokratski stil vodenja in demokratski stil vodenja. 

Analizo smo izvedli z metodo Stepwise.
11

 Metoda Stepwise v model vključuje spremenljivke, 

s katerimi je odvisna spremenljivka najbolj povezana. 

V prvem koraku je metoda Stepwise izmed neodvisnih spremenljivk najprej vključila 

najpomembnejši prediktor – demokratski stil vodenja. Izključen je prediktor avtokratski stil 

vodenja (p ≥ 0,05 in znaša p = 0,662; vpliv je statistično nepomemben) – preglednica 24. 

Preglednica 24: Koeficient multiple korelacije* in determinacijski koeficient
12

 

Model 

(r) 

Korelacijski 

koeficient 

(R
2
) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni (R
2
) 

determinacijski 

koeficient 

Ocena 

standardne 

napake 

1 0,660
a
 0,435 0,431 0,54147 

Op. a. predictors: (constant), demokratski stil vodenja. 

* Vrednost korelacijskega koeficienta je na intervalu [-1,+1]. 

Analiza (po metodi Stepwise) je pokazala, da regresijski model pojasni 43,1-odstotni delež 

variance deleža splošne motivacije zaposlenih pri delu, ostalih 56,9 odstotkov variance pa 

ostaja nepojasnjenih. Iz navedenega lahko sklepamo, da na splošno stopnjo motivacije 

zaposlenih v javnih zavodih vpliva demokratski stil vodenja, na ostalo pa vplivajo drugi 

nepojasnjeni dejavniki. 

                                                   

11 Stepwise metoda je metoda postopnega vključevanja značilnih regresorjev in izključevanja 
neznačilnih. Pri tej metodi gre za ponovno proučitev vseh že vključenih regresorjev na vsaki stopnji 
analize, saj lahko zaradi medsebojne povezanosti in odvisnosti kakšen regresor postane neznačilen in 
ga je smotrno izločiti. 
12 Determinacijski koeficient izraža odstotek variabilnosti odvisne spremenljivke, ki je pojasnjen z 
regresijskim modelom (Košmelj 2007, 152) 
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Preglednica 25: Statistična pomembnost modela (ANOVA) 

Model 

Vsota kvadratov 

Stopnje 

prostosti Srednji kvadrat 

F 

statistika Sig* 

1 Regresija 31,880 1 31,880 108,736 0,000a 

Rezidual 41,339 141 0,293   

Vsota 73,219 142    

a. Predictors: (Constant), Demokratski stil vodenja. 

b. Odvisna spremenljivka: Stopnja splošne motivacije. 

* Statistična značilnost – če je manj kot 5 %, hipotezo zavrnemo. 

F-test
13

 (F = 108,736) in raven značilnosti (p = 0,000) kažeta, da obstaja odvisnost med 

splošno stopnjo motivacije in demokratskim stilom vodenja – preglednica 25. 

Preglednica 26: Ocene regresijskih koeficientov 

Model 1 

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

t Sig* 
Beta 

Standardna 

napaka 

Konstanta** 1,038 0,182  5,699 0,000 

Demokratski stil vodenja 0,622 0,060 0,660 10,428 0,000 

Op. a. Odvisna spremenljivka: Splošna stopnja motivacije. 
* Statistična značilnost – če je manj kot 5 %, hipotezo zavrnemo. 

**Konstanta – ocena parametra. Konstanta regresijske funkcije, katere vrednost je enaka vrednosti 

regresijske funkcije, ko je vrednost neodvisnih spremenljivk enaka 0. 

t-test in raven značilnosti regresijskih koeficientov kažejo, da sta regresijska koeficienta 

značilno različna od nič na ravni značilnosti, manjši od 0,05. Uporaba regresijskega modela je 

smiselna. Standardni koeficient Beta, ki kaže, kolikšna je povezanost med splošno stopnjo 

motivacije in demokratičnim stilom vodenja, je pozitiven in znaša 0,660. Model zapišemo z 

enačbo:
14

 y = 1,038 + 0,622x1. Pomeni, da demokratski stil vodenja managerjev v javnih 

zavodih lahko pozitivno vpliva na stopnjo splošne motivacije zaposlenih pri delu. 

Preglednica 27: Izključene spremenljivke 

Model 1 Beta In t Sig* 

1 Avtokratski stil vodenja -0,028a -0,438 0,662 

a. Predictors: (Constant), Demokratski stil vodenja. 

b. Odvisna spremenljivka: Stopnja splošne motivacije. 

                                                   

13 
Vrednost F statistike s stopnjo značilnosti odgovori na vprašanje, ali model zanesljivo napoveduje 

izid. 

14
 Koeficient regresijske enačbe pri x1 pove, za koliko se v povprečju spremeni odvisna spremenljivka 

y, če se neodvisna spremenljivka x1 poveča za enoto. 
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Hipotezo potrdimo in podamo sklep, da ima demokratski stil vodenja managerjev v javnih 

zavodih statistično značilno večji vpliv na motivacijo zaposlenih pri delu kot avtokratski stil 

vodenja. 

4.2.4 Hipoteza 2: Nematerialni dejavniki imajo statistično značilno večji vpliv na 

motivacijo zaposlenih pri delu, kot materialni dejavniki 

Tudi v tem primeru uporabimo multiplo regresijsko analizo. Kot odvisno spremenljivko smo 

vzeli stopnjo splošne motivacije, saj želimo ugotoviti, kako nematerialni in materialni 

dejavniki motivacije vplivajo na stopnjo splošne motivacije zaposlenih pri delu. Neodvisne 

spremenljivke: nematerialni dejavniki motivacije in materialni dejavniki motivacije. 

Analizo smo izvedli z metodo Stepwise. V prvem koraku je metoda stepwise izmed 

neodvisnih spremenljivk najprej vključila najpomembnejši prediktor – nematerialni 

motivacijski dejavniki, izključila pa prediktor materialni motivacijski dejavnik (p ≥ 0,05 in 

znaša p = 0,67293; vpliv je statistično nepomemben) – preglednica 31. 

Preglednica 28: Koeficient multiple korelacije in determinacijski koeficient 

Model 

(r) 

Korelacijski 

koeficient 

(R
2
) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljeni (R
2
) 

determinacijski 

koeficient 

Ocena 

standardne 

napake 

1 0,210
 a
 0,044 0,037 0,67293 

a. Predictors: (Constant), nematerialni motivacijski dejavniki. 

Analiza je pokazala, da regresijski model po metodi Stepwise pojasni 3,7-odstotni delež 

variance deleža odvisne spremenljivke – v našem primeru stopnjo splošne motivacije 

(preglednica 28). Ostali 96,3 odstotki variance pa ostajajo nepojasnjeni. Iz navedenega lahko 

sklepamo, da na splošno stopnjo motivacije zaposlenih v javnih zavodih vplivajo nematerialni 

motivacijski dejavniki, na ostalo pa vplivajo drugi nepojasnjeni dejavniki. 

Preglednica 29: Statistična pomembnost modelov (ANOVA) 

Model 

Vsota kvadratov 

Stopnje 

prostosti 

Srednji 

kvadrat 

F 

statistika Sig. * 

1 Regresija 2,850 1 2,850 6,293 0,13
a
 

Rezidual 62,038 137 0,453   

Vsota 64,888 138    

a. Predictors: (Constant), nematerialni motivacijski dejavniki. 

b. Odvisna spremenljivka: Stopnja splošne motivacije. 

* Statistična značilnost – če je manj kot 5 %, hipotezo zavrnemo. 
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F-test (F = 6,923) in raven značilnosti (p = 0,013) kažeta, da obstaja odvisnost med splošno 

stopnjo motivacije in nematerialnimi motivacijskimi dejavniki (model je statistično 

pomemben) – preglednica 29. 

Preglednica 30: Ocene regresijskih koeficientov 

Model 1 

Nestandardni koeficienti Standardni 

koeficient 

Beta 

t Sig* 
Beta 

Standardna 

napaka 

Konstanta 1,669 0,493  3,384 0,001 

Nematerialni motiv. dejavniki 0,368 0,147 0,210 2,509 0,013 

a. Odvisna spremenljivka: Splošna stopnja motivacije. 

t-test in raven značilnosti regresijskih koeficientov kažejo, da sta regresijska koeficienta 

značilno različna od nič na ravni značilnosti, manjši od 0,05. Uporaba regresijskega modela je 

smiselna. Standardni koeficient Beta, ki kaže, kolikšna je povezanost med splošno stopnjo 

motivacije in nematerialnimi dejavniki, je pozitiven in znaša 0,210. Model zapišemo z 

enačbo:
15

 y = 1,669+0,368x1. Pomeni, da nematerialni dejavniki motivacije zaposlenih pri 

delu lahko pozitivno vplivajo na stopnjo splošne motivacije zaposlenih. 

Preglednica 31: Izključene spremenljivke 

Model 1 Beta In t Sig* 

1 Materialni motivacijski dejavniki 0,116 a 0,037 0,67293 

a. Predictors: (Constant), nematerialni motivacijski dejavniki. 

b. Odvisna spremenljivka: Stopnja splošne motivacije. 

Hipotezo potrdimo in podamo sklep, da imajo nematerialni dejavniki statistično značilno večji 

vpliv na motivacijo zaposlenih pri delu kot materialni dejavniki. 

Na podlagi pridobljenih podatkov smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

 Preverjanje hipoteze 1: Demokratični stil vodenja ima pomembnejši statistični vpliv na 

splošno stopnjo motivacije kot avtokratski stil vodenja managerjev. Model vpliva stila 

vodenja je statistično pomemben. Hipotezo, da ima demokratični stil vodenja statistično 

pomembnejši vpliv na splošno stopnjo motivacije zaposlenih za delo kot avtokratični stil 

vodenja, lahko potrdimo. Iz navedenega lahko sklepamo, da na splošno stopnjo motivacije 

zaposlenih v javnih zavodih vpliva demokratski stil vodenja, na ostalo pa vplivajo drugi 

nepojasnjeni dejavniki. 

 Preverjanje hipoteze 2: Nematerialni dejavniki imajo statistično značilno večji vpliv na 

motivacijo zaposlenih pri delu kot nematerialni. Kot odvisno spremenljivko smo vzeli 

                                                   

15 
Koeficient regresijske enačbe pri x1 pove, za koliko se v povprečju spremeni odvisna spremenljivka 

y, če se neodvisna spremenljivka x1 poveča za enoto. 
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stopnjo splošne motivacije, saj smo želeli ugotoviti, kako nematerialni in materialni 

dejavniki motivacije vplivajo na stopnjo splošne motivacije zaposlenih pri delu. 

Neodvisne spremenljivke: nematerialni dejavniki motivacije in materialni dejavniki 

motivacije. Analiza je pokazala, da regresijski model po metodi Stepwise pojasni 3,7-

odstotni delež variance deleža odvisne spremenljivke – v našem primeru stopnjo splošne 

motivacije, ostali 96,3 odstotki variance pa ostajajo nepojasnjeni. Iz navedenega lahko 

sklepamo, da na splošno stopnjo motivacije zaposlenih v javnih zavodih vplivajo 

nematerialni motivacijski dejavniki, na ostalo pa vplivajo drugi nepojasnjeni dejavniki. 

Hipotezo lahko potrdimo. 

4.2.5 Ugotavljanje razlik po demografskih dejavnikih 

Analíza variance (kratica ANOVA) je v statistiki zbirka statističnih modelov in z njimi 

povezanih postopkov, s katerimi skupno varianco med množicami podatkov razcepimo na 

posamezne komponente, navadno zato, da preverimo, ali so razlike med vzorci razložljive kot 

statistična odstopanja znotraj iste populacije. Metode analize variance je v 1920. in 1930. letih 

20. stoletja prvi uporabil statistik in genetik Ronald Fisher, zato so ponekod znani kot 

»Fisherjeva ANOVA« ali »Fisherjeva analiza variance«. Analiza variance odgovarja na 

vprašanje, če so učinki faktorjev statistično pomembni in kako veliki so. 

Želeli smo izvedeti, kako demografski dejavniki vplivajo na splošno stopnjo motivacije 

zaposlenih. Preverjali smo po treh različnih dejavnikih, in sicer po stopnji izobrazbe, po spolu 

in po starosti. 
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Preglednica 32: Stopnja izobrazbe in splošna stopnja motivacije 

 Število enot Povprečje Standardni odklon 

Poklicna izobrazba 2 2,9231 0,32636 

Srednja izobrazba 21 3,0256 0,91933 

Višja / visoka izobrazba 94 2,8396 0,74329 

Specializacija / magisterij / doktorat 26 2,8195 0,63988 

Total 143 2,8644 0,74725 

Test homogenosti varianc  

Splošna stopnja motivacije 

Levenova statistika df1 df2 Sig.  

0,694 3 139 0,557 

ANOVA 

Splošna stopnja motivacije 

 

Vsota kvadratov 

Stopnje 

prostosti 

Srednji 

kvadrat 

F 

statistika Sig. 

Between Groups 0,663 3 0,221 0,391 0,760 

Within Groups 78,626 139 0,566   

Total 79,289 142    

 

Za ugotavljanje statističnih razlik v splošni stopnji motivacije pri delavcih z različno stopnjo 

izobrazbe smo uporabili enosmerno analizo variance. Rezultati so pokazali, da ni statistično 

pomembnih razlik v stopnji splošne motivacije med skupinami (F = 0,391; df = 3; p = 0,760). 

Preverjanje homogenosti variance med skupinami je pokazalo, da so vse variance homogene 

(p > 0,05). 
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Preglednica 33: Starost in splošna stopnja motivacije 

 Število enot Povprečje Standardni odklon 

Do 30 let 18 2,7393 0,98938 

31–40 let 39 2,7751 0,79597 

41–50 let 48 2,9375 0,72658 

Nad 50 let 38 2,8947 0,60949 

Vsota 143 2,8569 0,75129 

Test homogenosti varianc 

Splošna stopnja motivacije 

Levenova statistika df1 df2 Sig. 

1,445 3 139 0,232 

ANOVA 

Splošna stopnja motivacije 

 

Vsota kvadratov 

Stopnje 

prostosti 

Srednji 

kvadrat 

F 

statistika Sig. 

Between Groups 0,876 3 0,292 0,512 0,675 

Within Groups 79,273 139 0,570   

Total 80,149 142    

 

Za ugotavljanje statističnih razlik v splošni stopnji motivacije pri delavcih različnih starostnih 

skupin smo uporabili enosmerno analizo variance. Rezultati so pokazali, da ni statistično 

pomembnih razlik v stopnji splošne motivacije med skupinami (F = 0,512; df = 3; p = 0,675). 

Preverjanje homogenosti variance med skupinami je pokazalo, da so vse variance homogene 

(p > 0,05). 

Preglednica 34: Spol in splošna stopnja motivacije 

Spol                       Število enot Povprečje Standardni odklon 

Moški 59 2,8266 0,71487 

Ženski 84 2,8874 0,77619 

Test za neodvisna vzorca 

Splošna stopnja motivacije 

 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) * 

Mean 

Differ-

ence** 

Std. 

Error 

Differ-

ence*** 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference**** 

 F Sig. Lower Upper 

Standardna  

napaka razlike 

0,003 0,960 -0,476 141 0,635 -0,06077 0,12767 -0,31315 0,19162 

Predpostavka 

o enakosti 

varianc 

  -0,483 131,037 0,630 -0,06077 0,12583 -0,30969 0,18816 

*Statistična značilnost (dvostranska) 
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**Srednja razlika 

***Standardna napaka razlike 

****95% interval zaupanja (spodnja/zgornja meja) 

 

Za ugotavljanje razlik med spolom v splošni stopnji motivacije smo uporabili t-test za 

neodvisne vzorce. Statistična analiza je pokazala, da ne obstajajo razlike med spoloma (t-test 

je statistično nepomemben pri 0,05 stopnji pomembnosti). Ugotavljamo, da med moškimi in 

ženskami ni razlik v splošni stopnji motivacije.  
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5 SKLEP 

5.1 Sklepi iz celotne raziskave 

V empiričnem delu naloge smo analizirali odgovore, ki smo jih pridobili s pomočjo lastno 
izdelanega vprašalnika. Osnovni namen raziskovalne naloge je bil pridobiti odgovor na 
vprašanje, kako stil vodenja managerja vpliva na motivacijo zaposlenih za delo v javnem 
sektorju. Drugo vprašanje, ki smo si ga zastavili, je bilo, ali na motivacijo zaposlenih za delo 

v večji meri vplivajo materialni ali nematerialni dejavniki. 

Ugotovitve raziskave kažejo, da je na anketni vprašalnik odgovorilo 41 odstotkov moških in 

59 odstotkov žensk, kar ustreza statističnim podatkom iz cele populacije, da je v javnem 

sektorju zaposlenih 61 odstotkov žensk. Večina jih ima višjo ali visoko izobrazbo in delajo 

kot strokovni delavci. Največ 39 odstotkov jih ima med enajst in petindvajset let delovne 

dobe, nadaljnjih 34 odstotkov pa jih ima več kot petindvajset let delovne dobe. Kar 86 

odstotkov vprašanih je zaposlenih za nedoločen čas.  

Anketiranci so ocenjevali stil vodenja svojega neposredno nadrejenega. Trditve so bile 

postavljene tako, da smo lahko iz njih dobili odgovor, ali gre za avtokratični ali demokratični 

stil vodenja. Kot odvisno spremenljivko smo vzeli splošno stopnjo motivacije, saj smo želeli 

ugotoviti, kako avtokratski in demokratski stil vodenja vplivata na motivacijo zaposlenih za 

delo. Analiza je pokazala, da demokratični stil vodenja pozitivno vpliva na splošno stopnjo 

motivacije zaposlenih za delo v javnem sektorju. Zaposleni so se v večini strinjali s trditvijo, 

da vodja poudarja nujnost izpolnjevanja nalog, kar ustreza teoretični delitvi stilu vodenja, ki je 

usmerjen k izvajanju nalog. Prav tako se je velika večina vprašanih strinjala s trditvijo, da 

vodja dopušča različna mnenja in kritiko, da se pogovori s sodelavci in da potem skupno 

določijo cilje, kar ustreza teoretični delitvi stila vodenja, ki je usmerjen na ljudi. Trditve Ohio 

študije so bile, da je najuspešnejši stil vodenja tisti, ki združuje obe vodstveni dimenziji, torej 

tako usmerjenost k nalogam kot tudi usmerjenost k sodelavcem. V vodenju se po teoretičnih 

izhodiščih praviloma zaznavata vedno oba osnovna stila, kar je potrdila tudi naša raziskava. 

Pomembno je vedeti, da med zaposlenimi vedno obstajajo taki, ki pri svojem delu potrebujejo 

več navodil in vodenja, so pa tudi taki, ki so raje samostojni in so kot taki bolj učinkoviti. 

Respondenti so ocenjevali tudi zadovoljstvo z vodenjem. Ugotovitve raziskave kažejo, da je 

največjo stopnjo strinjanja dosegla trditev, da imajo zaposleni pri opravljanju nalog zaupanje 

svojega vodje in da jim ta dopušča samostojnost pri delu. S trditvijo se popolnoma strinja 33 

odstotkov vprašanih, nadaljnjih 55 odstotkov se s trditvijo strinja, devet odstotkov jih je 

odgovorilo, da se ne strinja, in le štirje odstotki vprašanih so odgovorili, da se sploh ne 

strinjajo. Druga trditev, s katero se zaposleni v veliki meri strinjajo, je, da ima vodja spoštljiv 

odnos do sodelavcev. 
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Zaposleni v javnih zavodih so ocenjevali pomembnost petnajstih trditev, ki so opisovale 

materialne in nematerialne dejavnike, ki imajo vpliv na njihovo motiviranost za delo. Za 

merjenje splošne stopnje motivacije za delo so anketiranci ocenjevali, kako posamezni 

dejavniki po njihovem mnenju vplivajo na motivacijo za delo. Dejavnike, ki vplivajo na 

motivacijo zaposlenih za delo v teoriji, razdelimo na materialne in nematerialne. Teorija je 

pomembna, ko izbiramo orodja za motiviranje. Ljudi, ki se bolj nagibajo k »imeti«, lažje 

motiviramo z materialnimi orodji. Ljudi, ki se bolj nagibajo k »biti«, pa lažje pridobimo za 

sodelovanje z nematerialnimi orodji. Teoretična delitev je pomembna pri vodenju zaposlenih, 

da vodja pri vsakem posamezniku prepozna, s katerimi motivacijskimi dejavniki bo nanj 

lahko najbolj vplival, da bo ta pri svojem delu dosegel najboljše delovne rezultate.  

Respodenti so z največjo stopnjo strinjanja, to je s kar 3,7, kot dejavnik, ki najbolj vpliva na 

motivacijo za delo, ocenili medsebojne odnose s sodelavci. Kar 69 odstotkov se jih 

popolnoma strinja, da medsebojni odnosi vplivajo na motivacijo za delo. Nadaljnjih 31 

odstotkov se strinja, da medsebojni odnosi vplivajo na motivacijo za delo, medtem ko le 1 

odstotek odgovarja, da se ne strinja s tem. Rezultati raziskave tudi potrjujejo Herzbergovo 

dvofaktorsko motivacijsko teorijo, s katero je uspel omajati prepričanje vodij, da je plačilo za 

delo vedno primarni motivator, ki spodbuja zaposlene k dobremu delu. V svoji teoriji pravi, 

da motivatorji neposredno vplivajo na posameznika, da ta povečuje napor, dviguje storilnost 

in povečuje zadovoljstvo pri delu s tem, da zadovoljuje potrebe po spoštovanju in 

samouresničevanju, ki so tudi po Maslowovi teoriji višje na lestvici potreb. Rezultati so tudi v 

skladu z McClellandovo motivacijsko teorijo, ki zagovarja tezo, da ljudje z močno potrebo po 

dosežkih razmišljajo o tem, kako bi naloge opravili najbolje, pri tem pa jih denarne nagrade 

prvenstveno ne motivirajo, zanimajo jih predvsem kot povratna informacija o tem, kako so 

bili uspešni. Po njegovi teoriji je ljudem pomembna potreba po vzpostavljanju in vzdrževanju 

dobrih odnosov z ljudmi. 

Drugo mesto s povprečjem 3,5 po pomembnosti dejavnikov motiviranja sta po mnenju 

vprašanih dosegla nematerialna dejavnika pohvala za dobro opravljeno delo ter ugodna 

organizacijska klima in višina plače, ki je tipični materialni dejavnik. Sledijo možnost 

napredovanja in dodatek za delovno uspešnost, potem pestrost in raznolikost dela, varnost in 

stabilnost zaposlitve in samostojnost pri delu. Povprečno oceno 3,2 so dobili možnost uporabe 

pridobljenega znanja pri delu in razporeditev ter fleksibilnost delovnega časa, nadalje 

možnost strokovnega izobraževanja. Dejavniki, ki so jih zaposleni ocenili kot najmanj 

pomembne za motivacijo za delo, pa so: plačilo premije delodajalca za prostovoljno 

pokojninsko zavarovanje in pa uporaba službenega avtomobila in službenega telefona. 

Glede na dokazovanje hipotez lahko sklepamo, da imajo statistično značilnejši vpliv na 

motivacijo zaposlenih za delo nematerialni dejavniki in demokratični stil vodenja. Ugotovitve 

raziskave bi lahko pripomogle k učinkovitejšemu in boljšemu vodenju zaposlenih v javni 
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upravi, sploh v sedanjih časih, ko se zaradi splošne krize znižujejo plače in ostali materialni 

dodatki. 

5.2 Prispevek k znanosti 

Magistrsko delo preučuje vpliv stila vodenja na motivacijo zaposlenih za delo. V razmerah, 

ko se srečujemo z zniževanjem plač in ostalih materialnih ugodnosti, je še kako pomembno, 

da vodje prepoznavajo svoje zaposlene in skušajo na njihovo motivacijo vplivati tudi z 

dejavniki, ki ne »stanejo«, kot je na primer izbor stila vodenja, ki najbolj motivira zaposlene 

za delo. Raziskave, ki bi celovito preučile vpliv stila vodenja na motivacijo zaposlenih za delo 

v javnem sektorju, nismo zasledili. Redke so tudi raziskave, ki bi celovito preučile osebnostni 

potencial za vodenje v javnem sektorju. V teoriji vodenja so poudarjeni posamezni pristopi, 

modeli in stili vodenja, ki pa se bolj ukvarjajo s samim procesom vodenja, kot pa z vodjo, ki 

je generator aktivnosti vodenja.   

Raziskava je pokazala, da ima demokratični stil vodenja statistično pomembnejši vpliv na 

motivacijo zaposlenih za delo kot avtokratični stil vodenja. Demokratični vodja upošteva 

pomembnost komunikacije z zaposlenimi, sodelovanje in dogovarjanje ter upošteva predloge 

in različna mnenja zaposlenih o izvedbi nalog. Poudarek je na komunikaciji med vodjo in 

zaposlenimi, na pohvali in spodbujanju zaposlenih. Vodja s strokovno avtoriteto in karizmo 

prepriča in motivira zaposlene, da zasledujejo cilje organizacije ter mu sledijo. Vodja mora 

poznati individualne lastnosti svojih zaposlenih, da jih lahko motivira, imeti mora sposobnost 

vplivati nanje, ker tako lahko največ pridobi ljudi. Da bi bil vodja uspešen in učinkovit, bo 

svoj stil vodenja prilagodil zaposlenim. Lastno narejen vprašalnik je lahko uporaben ne samo 

za zaposlene v javnem sektorju, ampak tudi pri raziskavah v zasebnem sektorju.  

5.3 Predlogi za nadaljnja raziskovanja 

V vzorec smo zajeli le del zaposlenih v javnem sektorju in ga je za nadaljnje raziskave možno 

razširiti na vse zaposlene v tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. V javnem sektorju v 

Sloveniji je zaposlenih okrog 160. 000 ljudi, zato smo se omejili le na določena področja dela. 

Spletna anketa je bila poslana na naslove kadrovskih služb, katere smo zaprosili za 

sodelovanje in so nam omogočili možnost anketiranja v svojih organizacijah tako, da so na 

elektronske naslove poslali predstavitveno pismo z nspletnim naslovom, kjer je bila anketa na 

voljo. Študenti, pogodbeno zaposleni nimajo svojih elektronskih poštnih predalov in jih v 

raziskavo nismo mogli vključiti. V prihodnje bi lahko uporabili za take primere tudi klasično 

anketiranje z vprašalniki v papirni obliki.  

Na motivacijo za delo zaposlenih ima vodja velik vpliv, zato je pomembno, da ima ustrezne 

kompetence in veščine za vodenje. Smiselno bi bilo, da bi se za celotno področje javnega 
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sektorja oblikovalo strokovno telo za področje vodenja, kjer bi zainteresiranim vodjem 

svetovalo s strokovnimi gradivi, seminarji, treningi in podobno, pri pridobivanju informacij in 

znanj s področja vodenja. 

Namen raziskave je bil pridobiti rezultate, ki bi lahko imeli praktično vrednost in uporabnost 

za oblikovanje stila vodenja, ki lahko pripomore k večji motivaciji zaposlenih za delo in 

posledično k večji učinkovitosti zaposlenih. Ker pri zaposlovanju in imenovanju vodij v 

javnem sektorju praviloma nihče ne ugotavlja osebnostnih lastnosti, bo rezultate težko 

prenesti v prakso javnega sektorja. Preučevanje osebnostnega potenciala vodij in oblikovanje 

kompetenčnega modela za vodenje v javni upravi bi bilo lahko predmet novih raziskovanj, saj 

vodja s svojim ravnanjem odločilno vpliva  na delovanje zaposlenih in s tem na uspešnost in 

učinkovitost javnega sektorja. 
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PRILOGE 

Priloga 1:  Anketni vprašalnik 

Priloga 2:  Rezultati regresije  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Darija Prudič in z znanstveno magistrsko nalogo na temo Vpliv stila vodenja managerjev 

na motivacijo zaposlenih pri delu v javnem sektorju zaključujem študij na Fakulteti za 

management Koper. S pomočjo rezultatov ankete bi želela preučiti, kako različni stili vodenja 

managerja vplivajo na motivacijo zaposlenih, spoznati materialne in nematerialne 

motivacijske dejavnike, ugotoviti, kateri motivacijski dejavniki poleg stila vodenja 

zaposlenega spodbudijo, da je uspešnejši in učinkovitejši. 

Zelo vam bom hvaležna, če si boste lahko vzeli 10 minut za izpolnitev priloženega 

vprašalnika. Pridobljeni podatki bodo anonimni in jim bom uporabila izključno za izvedbo 

analiz v moji magistrski nalogi. Že vnaprej hvala za vaše sodelovanje in lep pozdrav. 

 

SPLOŠNI DEL 

1. SPOL 

o ženski o moški 
 

2. STAROST v letih 

o do 30 let o 30–40 let 

o 41–50 let o nad 50 let 
 

3. IZOBRAZBA 

o osnovna šola o poklicna izobrazba 

o srednja izobrazba  o višja / visoka izobrazba 

o specializacija / magisterij / doktorat 
 

4. DELOVNO MESTO 

o tehnični, administrativni delavec o strokovni delavec 

o vodilni delavec (službe, oddelka, sektorja, družbe) 
 

5. SKUPNA DELOVNA DOBA 

o do 5 let o 5–10 let 

o 11–25 let o nad 25 let 
 

6. VRSTA ZAPOSLITVE 

o zaposlitev za nedoločen čas o zaposlitev za določen čas 

o drugo (delo po pogodbi, pripravnik) 
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VODENJE  

Prosim, če ocenjujete vodenje svojega neposredno nadrejenega, ki ocenjuje vašo delovno 

uspešnost in vodi razvojni letni razgovor z vami.  

7. STIL VODENJA 

Prosim, če ocenite svojo stopnjo strinjanja s spodnjimi trditvami  

(ocenjevalna lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – se strinjam;  

4 – popolnoma se strinjam) 

Vodja svojih odločitev ne pojasnjuje. 1 2 3 4 

Vodja ne komunicira s svojimi zaposlenimi. 1 2 3 4 

Vodja se strogo drži formalnih pravil. 1 2 3 4 

Vodja poudarja nujnost izpolnjevanja nalog. 1 2 3 4 

Vodja sodelavce pripravi do tega, da delajo natanko tisto, kot je bilo 

dogovorjeno. 
1 2 3 4 

Vodja dopušča različna mnenja in kritiko. 1 2 3 4 

Vodja se pogovori s sodelavci in potem skupaj določijo cilje. 1 2 3 4 

Vodja  stori vse, da imajo sodelavci občutek, da so pomembni in da 
sodelujejo pri odločitvah . 

1 2 3 4 

Vodja posreduje povratne informacije o doseženih nalogah. 1 2 3 4 

Vodja opogumlja in podpira sodelavce pri reševanju problemov. 1 2 3 4 

8. ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH Z VODENJEM 

Ocenite svojo stopnjo strinjanja za vsako izmed trditev: 

(ocenjevalna lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – se strinjam;  

4 – popolnoma se strinjam) 

Vodja zadolžitve in naloge posreduje jasno. 1 2 3 4 

Pri opravljanju nalog mi vodja zaupa in mi dopušča samostojnost 
pri delu. 

1 2 3 4 

Vodja me spodbuja pri dajanju pobud, predlogov in iskanju novih 

rešitev. 
1 2 3 4 

Vodja svoje odločitve sprejema pravočasno. 1 2 3 4 

Vodja ima jasne kriterije za ugotavljanje delovne uspešnosti. 1 2 3 4 

Vodja je zahteven, vendar pravičen. 1 2 3 4 

Vodja ima razumevanje do problemov povezanih z delom in jih 

pomaga reševati. 
1 2 3 4 

Vodja se drži dogovorjenih rokov. 1 2 3 4 

Vodja poskrbi za dobre delovne pogoje (prostor, oprema). 1 2 3 4 
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Vodja me podpira pri mojem izobraževanju in mi omogoča 
strokovno usposabljanje. 

1 2 3 4 

Vodji zaupam. 1 2 3 4 

Vodja ima spoštljiv odnos do sodelavcev. 1 2 3 4 

Vodja zaposlene seznanja s sprejetimi odločitvami v organizaciji. 1 2 3 4 

9. VODJA 

Prosim, če ocenite lastnosti svojega vodje pri komunikaciji s podrejenimi: 

(ocenjevalna lestvica: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – se strinjam;  

4 – popolnoma se strinjam) 

Ima dobro razvite komunikacijske sposobnosti.  1 2 3 4 

Je spoštljiv do sodelavcev. 1 2 3 4 

Sodelavce zna navdušiti za delo.  1 2 3 4 

Je strokoven.  1 2 3 4 

Je samozavesten in prepričljiv.  1 2 3 4 

V kritičnih situacijah ostane miren.  1 2 3 4 

Je osredotočen na cilj.  1 2 3 4 

Dela timsko in se posvetuje s sodelavci.  1 2 3 4 

Je strpen in potrpežljiv. 1 2 3 4 

Korekten 1 2 3 4 

Spoštljiv 1 2 3 4 

Dostopen 1 2 3 4 

Strokoven 1 2 3 4 

Zanesljiv 1 2 3 4 

 

MOTIVACIJA 

10. MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 

Ocenite kako močno vplivajo na motivacijo za delo spodaj navedeni dejavniki: 
(ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ne vpliva; 2 – ne vpliva; 3 – vpliva; 4 – zelo vpliva) 

Medsebojni odnosi s sodelavci 1 2 3 4 

Možnost strokovnega izobraževanja 1 2 3 4 

Razporeditev in fleksibilnost delovnega časa 1 2 3 4 

Možnost napredovanja 1 2 3 4 

Višina plače 1 2 3 4 
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Dodatek za delovno uspešnost 1 2 3 4 

Pestrost in raznolikost dela 1 2 3 4 

Varnost in stabilnost zaposlitve 1 2 3 4 

Pohvala za dobro opravljeno delo 1 2 3 4 

Samostojnost pri delu 1 2 3 4 

Možnost uporabe pridobljenega znanja pri delu  1 2 3 4 

Uporaba službenega avtomobila 1 2 3 4 

Uporaba službenega telefona 1 2 3 4 

Plačilo delodajalca premije za pokojninsko zavarovanje 1 2 3 4 

Ugodna organizacijska klima 1 2 3 4 

 

11. POMEMBNOST MOTIVACIJSKIH DEJAVNIKOV 

Razvrstite po pomembnosti, kaj vas najbolj motivira: 1 najbolj do 10 najmanj 

Plača  

Varnost zaposlitve  

Možnost napredovanja  

Dobri odnosi s sodelavci  

Dobri odnosi z vodjo  

Pohvala  

Bonitete (službeni avto, telefon)  

Pridobivanje novih znanj  

Samostojno delo  

Dodatki (uspešnost, plačilo nadurnega dela, višina regresa)  

 

Hvala za sodelovanje! 
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REZULTATI REGRESIJE 

Deskriptivna statistika 

Spol: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid Moški 75 40,3 40,5 

Ženski 110 59,1 59,5 

Total 185 99,5 100,0 
Missing Ni odgovoril 1 0,5  
Total 186 100,0  

 

V katero starostno skupino spadate: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid do 30 let 22 11,8 12,0 

31 - 40 let 50 26,9 27,2 

41 - 50 let 60 32,3 32,6 

nad 50 let 52 28,0 28,3 

Total 184 98,9 100,0 
Missing Ni odgovoril 2 1,1  
Total 186 100,0  

 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid osnovna šola 1 0,5 0,5 

poklicna izobrazba 3 1,6 1,6 

srednja izobrazba 26 14,0 14,1 

višja / visoka izobrazba 120 64,5 65,2 

specializacija / magisterij / doktorat 34 18,3 18,5 

Total 184 98,9 100,0 
Missing Ni odgovoril 2 1,1  
Total 186 100,0  

 

Delovno mesto, ki ga trenutno zasedate: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid tehnični, administrativni delavec 26 14,0 14,3 

strokovni delavec 113 60,8 62,1 

vodilni delavec (službe, oddselka, 
sektorja, družbe) 

43 23,1 23,6 

Total 182 97,8 100,0 
Missing Ni odgovoril 4 2,2  
Total 186 100,0  

 



Priloga 2 

 

Vaša skupna delovna doba: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid do 5 let 23 12,4 12,5 

5 – 10 let 25 13,4 13,6 

11 – 25 let 73 39,2 39,7 

nad 25 let 63 33,9 34,2 

Total 184 98,9 100,0 
Missing Ni odgovoril 2 1,1  
Total 186 100,0  

 

Vrsta zaposlitve: 

 Frequency Percent Valid Percent 

Valid zaposlitev za nedoločen čas  160 86,0 87,0 

zaposlitev za določen čas  22 11,8 12,0 

drugo (delo po pogodbi, pripravnik) 2 1,1 1,1 

Total 184 98,9 100,0 
Missing Ni odgovoril 2 1,1  
Total 186 100,0  

 

Hipoteza 1: Demokratični stil vodenja ima pomembnejši statistični vpliv na splošno stopnjo 

motivacije kot avtokratski stil vodenja managerjev 

Tabela 1: Regresijski koeficienti 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
 1 ,660

a
 ,435 ,431 ,54147 

a. Predictors: (Constant), Demokratski stil vodenja 

 

Tabela 2: Statistična pomembnost modelov (ANOVA) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 31,880 1 31,880 108,736 0,000
a
 

Residual 41,339 141 0,293   

Total 73,219 142    

a. Predictors: (Constant), Demokratski stil vodenja 
Dependent Variable: Splošna stopnja motivacije 

 

Tabela 3: Koeficienti 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,038 0,182  5,699 0,000 

Demokratski stil vodenja 0,622 0,060 0,660 10,428 0,000 

a. Dependent Variable: Splošna stopnja motivacije 

 

Tabela 4: Izključene spremenljivke 

Model 

Beta In t Sig. 

1 Avtokratski stil vodenja -0,028
a
 -0,438 0,662 

a. Predictors in the Model: (Constant), Demokratski stil vodenja 
b. Dependent Variable: Splošna stopnja motivacije 
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Hipoteza 2: Nematerialni dejavniki imajo statistično značilno večji vpliv na motivacijo 

zaposlenih pri delu, kot materialni dejavniki 

Tabela 1: Regresijski koeficienti 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 0,210
a
 0,044 0,037 0,67293 

a. Predictors: (Constant), nematerialni motivacijski dejavniki 

 

Tabela 2: Statistična pomembnost modelov (ANOVA) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,850 1 2,850 6,293 0,013
a
 

Residual 62,038 137 0,453   

Total 64,888 138    

a. Predictors: (Constant), nematerialni motivacijski dejavniki 
b. Dependent Variable: Splošna stopnja motivacije 

 

Tabela 3: Koeficienti 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,669 0,493  3,384 0,001 

nematerialni motivacijski 
dejavniki 

0,368 0,147 0,210 2,509 0,013 

a. Dependent Variable: Splošna stopnja motivacije 

 

Tabela 4: Izključene spremenljivke 

Model 

Beta In t Sig. 

1 materialni motivacisjki dejavniki 0,116
a
 1,264 0,208 

a. Predictors in the Model: (Constant), nematerialni motivacijski dejavniki 
b. Dependent Variable: Splošna stopnja motivacije 

 


