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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi smo raziskali vplive dejavnikov motivacije pri delu na zaposlene 

in njihovo odzivanje nanje. Na primeru organizacije s področja javnega višješolskega 

strokovnega zavoda, na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni šoli, smo v raziskavo 

uvrstili vse zaposlene, v kateri smo raziskali vplive dejavnikov motivacije na zaposlene in 

razlike med spoloma ter vlogo managementa zavoda. S pomočjo anonimnega anketnega 

vprašalnika smo dobljene podatke obdelali in interpretirali rezultate. Ugotovitve kažejo, da so 

zaposleni na EŠMS, VSŠ v grobem motivirani za delo, saj radi opravljajo svoje delo, in da 

jim je pohvala pred kolektivom večji motivacijski navdih kot sama plača. S pomočjo 

analiziranja rezultatov smo razvili predloge, kako dejavnike motivacije nadgraditi in ločnico 

med zaposlenimi v zavodu in managementom zavoda zmanjšati. 

Ključne besede: management, motivacija, zavod, zaposleni, zadovoljstvo, organizacija. 

SUMMARY  

In the final project paper we researched the impact of motivation factors on employees at 

work and their reaction. In the case of the public organisation of higher professional education 

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola, we included all employees in the 

survey that researched the impact of motivation factors on employees and the differences 

between gender as well as the role of the institutional management. By means of anonymous 

questionnaires we processed the gained data and interpreted the results. The findings show 

that employees at EŠMS, VSŠ are, in general, motivated for work as they like doing their 

work and that commendation in front of the staff is a bigger motivational inspiration than 

payment. By analysing the survey results we developed proposals how to upgrade motivation 

factors and how to reduce the division between the employees and the management in the 

institution.   

Key words: management, motivation, institution, employees, satisfaction, organisation. 
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 UVOD  1

Zaposleni se na delovnem mestu srečujejo z mnogimi ovirami in zapleti, ki jih morajo poleg 

svojega življenja reševati na delovnem mestu. Dandanes je pomembno, da se zaposleni znajo 

spopasti z napetostjo in spremembami, ki so prisotne v organizaciji. Visoko motivirani in 

spočiti zaposleni lažje prenašajo napore in s tem pripomorejo k uresničitvi vizije, strategije in 

ciljev svoje organizacije. 

Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu sta ključnega pomena za uspešen 

razvoj organizacije. Vsakega delodajalca zanima, kaj je tisti ključni dejavnik, ki zaposlenega 

spodbudi, da je pri delu dosleden in produktivnejši. 

1.1 Opredelitev področja in teoretičnih izhodišč 

Motivacijo bi lahko opredelili kot življenjsko pot posameznika. Nekoč smo se rodili in nekoč 

bomo tudi umrli. Trajanje našega življenja je omejeno. Zaradi tega dejstva je prav čas naša 

največja življenjska vrednota. To ni denar, tega si v nasprotju s časom izposodimo, lahko ga 

privarčujemo ali spet zaslužimo. Kar pa se tiče časa, je vsaka sekunda, ki mine, nepovratno in 

neponovljivo mimo. Dejstvo o končnosti življenja je izrazil tudi Steve Jobs v svojem 

predavanju študentom univerze Standford: »Zavedanje, da bom kmalu umrl, je bila 

najpomembnejša stvar, ki mi je pomagala, da sem sprejel bistvene življenjske odločitve. 

Skoraj vse, vsa zunanja prizadevanja, ponos, strah zaradi težav ali neuspeha je soočenju s 

smrtjo ničevo in ostaja samo to, kar je pomembno. Najboljši način, da ne padeš v past 

razmišljanja, da lahko kaj izgubiš, je zavedanje, da boš umrl.« (Ludwig 2016, 32). 

V zaključni projektni nalogi smo v teoretičnem delu opredelili motivacijo ter njene prednosti 

in pomanjkljivosti. V empiričnem delu smo obravnavali konkretno javno organizacijo s 

področja javnega višješolskega zavoda in s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika 

raziskali, kako učinkovito motivirati zaposlene za uspešno delovanje. 

Težava današnjega poslovnega okolja je, da vodilni kader posveča premalo pozornosti in časa 

svojim zaposlenim. Glavno vlogo pri dejavnikih motiviranj imajo direktorji javnih zavodov in 

ravnatelji organizacijskih enot znotraj javnih zavodov. Med najpomembnejšimi dejavniki 

direktorjev in ravnateljev je, da ne pozabijo motivirati in usmerjati zaposlenih v delovnem 

procesu. Dandanes je pomembno, da so zaposleni motivirani, zavzeti, učinkoviti in uspešni 

pri svojem delu, ker s tem pripomorejo k večji storilnosti svojega poklica. Od tega je tudi 

odvisna uspešnost javnega višješolskega zavoda. 
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati literaturo s področja motivacije in zadovoljstva 

zaposlenih ter opisati pojme in pojave, vezane na motiviranost zaposlenih v javnem 

višješolskem zavodu. Primerjali bomo spoznanja več avtorjev ter povzeli njihova dognanja, iz 

razpoložljive literature pa bomo naredili sintezo spoznanj na temo motivacije.  

Namen zaključne projektne naloge je bil tudi razlaga pojma motivacija in kako jo merimo. 

Cilj je razviti predloge, s katerimi bo vodstvo javnega višješolskega zavoda uspešno 

motiviralo svoje zaposlene, saj javnost uvršča javne uslužbence med demotivirane za 

opravljanje svojega dela. Raziskali bomo tudi, kaj zaposlene v javnem višješolskem zavodu 

za njihovo delo najbolj motivira. 

S pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika smo ugotavljali, ali v izbranem javnem 

višješolskem zavodu motivirajo zaposlene in na kakšen način bi motiviranost zaposlenih 

dvignili na višjo raven. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev 

Zaključna projektna naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Teoretični del 

zaključne projektne naloge temelji na proučevanju sekundarno javno dostopnih virov, knjig 

domačih in tujih avtorjev na izbrano temo, z opredelitvami različnih avtorjev in s 

povezovanjem spoznanj. V tem delu smo uporabili metodo analize dostopne strokovne 

literature. Glavni uporabljeni metodi sta metodi deskripcije in kompilacije. 

V drugem delu zaključne projektne naloge smo za zbiranje podatkov uporabili metodo pisne 

anonimne ankete. Oblikovali smo anonimni anketni vprašalnik, ki je bil razdeljen med vse 

zaposlene javnega višješolskega zavoda v papirni obliki.  

Anonimni anketni vprašalnik je razdeljen na dva dela, ki imata zaprti tip vprašanj. Prvi del je 

sestavljen iz demografskih vprašanj, v drugem delu pa se vprašanja nanašajo na temo 

motivacije na delovnem mestu. Anketne vprašalnike smo razdelili fizično med zaposlene. 

Izpolnjene anketne vprašalnike so oddali v pripravljeno skrinjico, ki je bila nastavljena v 

zbornici javnega višješolskega zavoda. 

Zbrane podatke z anketnih vprašalnikov smo analizirali s pomočjo osnovne deskriptivne 

statistike. Odgovore smo obdelali ročno in s pomočjo računalniškega programa Microsoft 

Excel (dobljene podatke smo vstavljali in obdelovali v tabelah) in Microsoft Word. Izdelali 

smo tabele in grafe, dobljene odgovore smo prikazali v številkah na dve decimalki in v 

odstotkih. Rezultate smo komentirali in razvili sintezo spoznanj in zasnovali predloge in 

priporočila.  
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1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Predpostavljamo, da bodo odgovori v anketi realni in bodo pokazali pravo sliko zaposlenih v 

javnem višješolskem zavodu.  

Omejitve, s katerimi se bomo srečali, so vsebinske, ki so omejene le na določen javni 

višješolski zavod, z omejenim številom anketirancev. Imena javnega višješolskega zavoda ne 

bomo omenjali.  

Metodološka omejitev je zbiranje primarnih podatkov s pomočjo anonimnega anketnega 

vprašalnika. 
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 MOTIVACIJA 2

Uspešna motivacija zaposlenih v zavodu je ključnega pomena za oblikovanje odnosov med 

delavci in delodajalcem za vzpostavitev prijetne delovne klime, večjo delovno uspešnost, kar 

prispeva zelo velik delež k uspehu podjetja. Motivacija zaposlenih se lahko zagotovi na 

številne načine. Nagrajevanja zaposlenih, izobraževanje in letni razgovori so le nekateri izmed 

dejavnikov, ki lahko pomembno vplivajo na zavzetost zaposlenih (Pravo in Kadri 2017). 

2.1 Opredelitev motivacije 

Motivacija deluje pri vseh živih bitjih, ne le pri ljudeh. Pri živih bitjih so prirojeni (instinkti in 

goni), pri človeku pa so prisotne naučene oblike motiviranega obnašanja, ki so najrazvitejše in 

najkompleksnejše. Ljudje smo sposobni svoje obnašanje zavestno spodbujati, usmerjati in 

voditi, kar imenujemo zavestna motivacija, ki je zavestno usmerjena k ciljem. Prisotna pa je 

tudi spontana motivacija; tako nevede zadovoljujemo zlasti fiziološke potrebe (Musek in 

Pečjak 2001, 86). Motivacija je psihološko dejanje, ki spodbuja in vodi naše vedenje ter se 

nanaša na njim sorodna čustva, misli prepričanja, stališča, pojmovanja in druge psihične 

vsebine (Kobal Grum in Musek 2009, 16). 

Spodbuda oziroma motiviranje zaposlenih, ki se izvaja v okviru vodenja članov tima, temelji 

na enakih načelih kot motiviranje vseh zaposlenih v splošnem. Temeljni pristopi, ki jih je 

treba v ta namen redno in dovolj intenzivno uporabljati, da bi sodelavci dosegli želeni uspeh 

in efektivnost pri izvajanju del in nalog, so predvsem spodbujanje, podpiranje, navduševanje, 

opogumljanje, nagrajevanje, stimuliranje, nudenje pomoči, opolnomočenje, navdihovanje, 

čestitanje za dosežke, poudarjanje uspehov in dosežkov, hvaljenje, izkazovanje zaupanja in 

podobno. Prav tako je pomembno, da vodja spodbuja tudi medsebojno motiviranje med 

sodelavci znotraj tima in skupine, ki prispeva k večji povezanosti med člani, povečuje 

zadovoljstvo pri delu in ustvarja spodbudno timsko delo (Mihalič 2014, 39). 

Motivacija kot taka ima dve vrednosti, če jo preučujemo v povezavi z zavodom (Treven 1998, 

106): 

- Motivacija je metoda managementa, s katero se igrajo managerji ter tako vplivajo na 

zaposlene, da bi s svojim delom dosegli rezultate v skladu z organizacijskimi namerami. 

- Motivacija kot psihološka zasnova, ki se nanaša na notranji položaj posameznega 

zaposlenega. 

2.2 Motivi in vrste motivov 

Motive, ki vplivajo na človekovo življenje, delimo na več načinov. Po Lipičniku (1998, 156) 

jih delimo na: 
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- primarne in drugotne motive, ki so razdeljeni glede na vlogo v človekovem življenju. 

Primarni motivi ali silnice so tiste, ki usmerjajo človekovo aktivnost v smeri, ki mu 

omogočajo preživetje. Drugotni motivi ali silnice pa človeku povzročijo zadoščenje, če so 

njegove potrebe zadovoljene, če pa svojih potreb ne zadovolji, to ne vpliva na njegov 

obstoj; 

- prirojene in specifične motive, ki se oblikujejo glede na njihov nastanek; 

- univerzalne in regionalne motive, ki se oblikujejo glede na razširjenost med ljudmi.  

Merila, ki smo jih našteli, vloga, nastanek in razširjenost mnogi avtorji uporabljajo za 

kreiranje treh skupin silnic, ki peljejo človekovo dejavnost. Silnice iz prve skupine sestavljajo 

poglavitne biološke potrebe, med katere sodijo nuja po spanju, počitku, spolnosti, nuja po 

snoveh (hrana, voda), nuja po izločanju, nuja po fizični celovitosti (Lipičnik, 1998, 157). 

Skupek teh potreb človeku omogoči obstoj, zato jih imenujemo poglavitne, in ker se 

navezujejo na človekovo organsko sestavo, so dobile ime biološke. Nadalje so to prirojene 

potrebe in univerzalne, ker jih zasledimo v celotni populaciji. 

Silnice iz druge skupine tvorijo poglavitne socialne potrebe, med katere sodijo nuja po 

uveljavljanju, nuja po socialnem konformizmu, nuja po družbi, nuja po spremembi, potreba 

po simpatiji itd. (Lipičnik 1998, 158). Skupna značilnost teh silnic je, da so še vedno 

poglavitne potrebe in je zadovoljevanje teh potreb nepogrešljivo, sicer je možno, da se 

pojavijo resne težave v družbenem življenju človeka. Nadaljnja značilnost poglavitnih 

socialnih potreb je, da so večinoma specifične, ki se jih človek nauči iz okolice že v svoji 

mladosti. 

Silnice v tretji skupini se odražajo na človekovem obnašanju, med katere uvrščamo tudi 

koristi, vidike, običaje itd. Silnice, ki bodrijo človekovo dejavnost, imenujemo motivi. Sem 

sodita tudi nuja po alkoholu in drogah, kar velja za tiste ljudi, ki se tem nujam ne znajo 

zoperstaviti (Lipičnik 1998, 159). Iz zadnje skupine silnic lahko povzamemo, da so ti motivi 

osebni, osvojeni iz okolice in sodijo na družbeno človekovo plat življenja. 

2.3 Dinamika motivov 

Na človeka v danem trenutku vpliva več motivov naenkrat, vse, kar človeka v danem trenutku 

vodi, privlači, mika, svari itd. Tako življenjsko stanje je tipično in ga imenujemo motivacijski 

pluralizem. Skupek vseh silnic, kot so želje, vrednote, interesi in potrebe, so lahko med seboj 

harmonične, vedno pa ni tako, saj so raznovrstni motivi med seboj v neskladju. Ko pride do 

preprečevanja potešitve in uresničitve ciljev v motivacijski situaciji, govorimo o frustraciji. 

Do frustracije pride takrat, ko v motivacijskem stanju pride do ovire, ki prehodno ali 

popolnoma ovira doseganje cilja. Začetna stopnja frustriranosti povečuje željo po dosegu 

cilja, s tem pa se tudi stopnjujeta čustveno angažiranje in dejavnost. Pri neuspešnem 
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premagovanju ovire postane frustracija neprijetna, na plan privre napetost, čustveni pritisk, ki 

lahko vodi do tesnobe, nejevolje, zmede (Musek in Pečjak 2001, 97–98). 

2.4 Motivacijske teorije 

Predstavili bomo nekatere motivacijske teorije. Motivacijske teorije se razvijajo že od same 

industrijske revolucije, ko so veliki industrialci iskali načine, kako bi delavca motivirali, da bi 

bil bolj produktiven. Poglavitna ugotovitev več motivacijskih teorij je, da je človekova vnema 

za zaposlitev največkrat pogojena od ravni njegove motivacije ter posledično tudi od ravni 

produktivnosti in delovne uspešnosti. 

2.4.1 Maslowa motivacijska teorija 

Motivacijska teorija, ki je najbolj znana, je teorija, ki jo je razvil in predstavil psiholog 

Abraham Maslow. Teorija ima strukturo piramide. Bolj se vzpenjamo po piramidi, bolj 

primarne potrebe za življenje izgubljajo pomembnost in težimo k potrebam, ki povečujejo 

človekov ugled. Maslow je potrebe razporedil v piramido, ker je menil, da se potrebe 

zadovoljujejo korak za korakom.  

Maslow je človekove nuje oziroma potrebe razdelil v pet skupin in pet stopenj po 

pomembnosti (Černetič 2007, 224): 

- fiziološke potrebe (potreba po zraku, hrani, vodi, počitku), ki so prisotne pri človeku od 

rojstva. Človek drugih potreb nima, dokler ne zadovolji potreb iz prve stopnje; 

- potrebe po varnosti so sekundarne potrebe (v tej skupini so potrebe po čvrstosti, varnost, 

zdravje ter garancija pred duševno in telesno škodo) in se pojavijo takoj, ko človek 

zadovolji fiziološke potrebe. Ko so zadovoljene te potrebe, ne predstavljajo več 

motivacije in človek lahko zadovoljuje nuje, višje v piramidi potreb; 

- socialne potrebe (potreba po pripadnosti, druženju, prijateljstvu, ljubezni itd.) so tesno 

povezane z željo po pripadnosti in ljubezni. Nekateri se zadovoljijo s podporo družine, 

drugi spet težijo k temu, da se pridružijo določeni skupini; 

- potreba po ugledu (potreba po napredovanju, zaupanju, nagradah itd.). Za zadovoljevanje 

teh potreb človek gradi svoje samospoštovanje, in ko je potreba izpolnjena, je človek 

odločen in samozavesten. Če teh potreb ne zadovolji, se počuti nespoštovanega in 

šibkega; 

- potrebe po samouresničevanju oziroma samopotrditvi težijo po razvoju človekovih 

lastnih sposobnosti, talenta, ustvarjalnosti. 
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Slika 1: Hierarhija potreb po Maslowu 

Vir: Černetič 2007, 225. 

Človek težje prenaša nezadovoljenost potreb pri dnu. Ko so te potrebe zadoščene, nam ne 

predstavljajo več izziva. Potešitev potreb višje po piramidi pa človeku predstavlja izziv, in ko 

ga doseže, mu daje občutek zadovoljstva. Vsak posameznik, kar zadeva njegov položaj v 

piramidi, zdrsne na njeno dno, če človeku preti izumrtje. 

2.4.2 Herzbergova motivacijska teorija 

Frederick Herzberg je na osnovi lastnih raziskav in dognanj spoznal, da obstajata dva različna 

razreda dejavnikov. Razvil je dvofaktorsko motivacijsko teorijo. Dejavnike, ki se odražajo na 

zadovoljstvo človeka, lahko ločimo v dve skupini, in sicer na: 

- higienike oziroma satisfaktorje;  

- motivatorje. 

V prvi skupini so zunanji dejavniki, ki s svojo navzočnostjo ne motivirajo človeka, da bi delo 

opravljal bolje, človek pa je demotiviran, če ti dejavniki niso prisotni. Med te dejavnike 

spadajo denar, varnost, položaj, odnosi s sodelavci in šefi, politika podjetja in delovne 

razmere. 

V skupini motivatorjev pa so motivacijski dejavniki, ki človeka neposredno motivirajo za 

delo. Ti dejavniki neposredno spodbujajo človeka k delu in ga motivirajo. S povečevanjem 

količine motivatorjev se tudi motiviranost človeka povečuje. V tej skupini dejavnikov so 

pohvala za rezultate, uspešnost pri delu, atraktivno delo, odgovornost, strokovno 

izobraževanje, osebni razvoj, napredek (Černetič 2007, 226). 
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Slika 2: Herzbergovi motivatorji in higieniki 

Vir: Černetič 2007, 227. 

Za uspešno delovanje človeka morajo nanj delovati dejavniki iz obeh skupin. Ni dovolj, da na 

človeka delujejo samo higieniki ali samo motivatorji, vsi skupaj so med seboj prepleteni in z 

izpolnitvijo enega dejavnika na strani motivatorjev posledično pride do izpolnitve higienika 

na drugi strani. Bolj bo uspešen pri delu, zato bo tudi ustrezno nagrajen z boljšo plačo itd. 

2.4.3 Leavittova motivacijska teorija 

Leavitt je poskušal prikaz aktivnosti motivov na človeka podati okvirno, da bi lažje razumeli 

celoten potek procesa motivacije. Prva sestavina je dražljaj, ki požene kolesje celega ciklusa. 

Sprožilec celotnega postopka je potreba, ki terja menjavo stanja in opredeljeno aktivnost. 

Vsaka potreba pa je naravnana proti cilju, ki poteši potrebo in ublaži napetost. Rezultat 

potrebe in napetosti je sprožanje aktivnosti, ki je lahko motorična, senzorična ali 

intelektualna. Zadnja stopnja je dosega cilja, ki jo Leavitt poimenoval relaksacija oziroma 

olajšanje (Lipičnik 1994, 500). 
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Slika 3: Leavittova motivacijska shema 

Vir: Lipičnik 1994, 499. 

Management mora zaposlenim dovoliti doseganje cilja, saj tako zaposleni občutijo relaksacijo 

oziroma olajšanje. S podporo določitve cilja je možno izzvati oziroma spodbuditi aktivnosti 

zaposlenih. 

2.4.4 Vroomova motivacijska teorija 

Vroomova motivacijska teorija ali teorija pričakovanj se opira na tri pojme (Lipičnik 1998, 

167): 

- pričakovanje (človekovo mišljenje, da ga bo opredeljena vednost pripeljala do 

zastavljenega cilja); 

- instrumentalnost (povezava med dvema ciljema, ki nastane, kadar je človek prepričan, da 

si mora prizadevati in doseči cilj zato, da bi lahko dosegel drugega, zanj važnejšega); 

- valenca (privlačnost cilja oziroma osredotočenost človeka k cilju). 

Motivacijska teorija po Vroomu loči osebne cilje vsakega posameznika in cilje organizacije 

ali zavoda. Če se uresničujejo cilji organizacije ali zavoda, lahko tudi zaposleni zadostijo 

svoje cilje, razen če slučajno zaposleni izbrskajo bližnjico za dosego svojih ciljev, bodo cilje 

organizacije ali zavoda obšli. Model po Vroomu je funkcionalen v organizacijah ali zavodih, 

kjer se oblikuje liberalen način vodenja in imajo zaposleni visoko družbeno ozaveščenost 

(Uhan 1999 5–6). 
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     PRIČAKOVANJE           INSTRUMENTALNOST       VALENCA 

 

 

   Bo moj trud vodil do   Mi bo izvedba    Kako močno si 

   kakovostne izvedbe?  prinesla nagrado?   želim te nagrade? 

Slika 4: Grafični prikaz Vroomove teorija 

Vir: Wikipedia 2018. 

Slika nam prikazuje potek oziroma pot za dosego cilja posameznika ali zavoda. Za uresničitev 

določenega cilja je naprej treba vložiti določeno količino truda. Kakšna je ta količina, ni 

nikjer predpisano. Več bo vloženega truda, hitrejša bo pot do zastavljenega cilja. Cilj zavoda 

je naravnan k visoki učinkovitosti ter nižanju izdatkov poslovanja, preko katerega svoje cilje 

uresničujejo tudi zaposleni. Ko poznamo količino truda, ki ga je treba vložiti za dosego cilja, 

pride do izvedbe. Realizacija bo uspešna, če se bosta zavod in zaposleni z roko v roki trudila 

za dosego skupnega cilja in tudi kako močno si želimo, da pridemo do tega cilja. 

2.4.5 Teorija ERG 

Clayton Alderfer je izpopolnil Maslowo in Herzbergovo motivacijsko teorijo na podlagi 

pomanjkljivosti, ki sta jih imeli, ter zasnoval teorijo ERG. Formuliral je tri temeljne ravni 

potreb: obstoj – Existence, pripadnost – Relatendness, razvoj – Growth in iz izpeljave 

začetnic angleških besed je teorija dobila ime ERG. Te tri ravni so: 

- potrebe po obstoju; veljajo za uresničevanje temeljnih, materialnih zahtev in zahtev po 

preživetju. Zraven temeljnih potreb za obstoj je Alderfer dodal tudi potrebo po osnovnih 

dobrinah (hrani, vodi, obleki) ter potrebo po fizični in umski stabilnosti; 

- potrebe po pripadnosti; navezujejo se na težnje po ohranjanju vzajemnih stikov med 

ljudmi ali zaposlenimi. Med te potrebe spadajo nuja po stabilnosti, družbene nuje in nuja 

po samospoštovanju;  

- potrebe po razvoju; tičejo se izražanja človekovega značaja s ciljem po realizaciji svojih 

kompetenc (Treven 1998, 118–119). 
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Slika 5: Alderferjeva motivacijska teorija ERG 

Vir: Communication Profesor 2018. 
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Kako so med seboj povezane potrebe, nam kaže slika 5, kjer vidimo, da ko zadovoljimo 

osnovne potrebe, povzročimo zadovoljstvo in poskušamo zadovoljiti naslednjo stopnjo 

potreb. Pri naslednjem koraku, pri zadovoljevanju potreb po pripadnosti, lahko spet 

povzročimo zadovoljstvo in poskušamo zadovoljiti potrebe po razvoju, lahko pa se nam 

zgodi, da smo neuspešni pri zadovoljevanju potreb po pripadnosti in se zgodijo frustracije in 

ostanemo na izhodiščni stopnji. 

2.4.6 Teorija značilnosti dela 

Teorija značilnosti dela je izpeljana na podlagi Herzbergovih ugotovitev, da je delo poglaviten 

motivacijski dejavnik. Hackman in Oldham pa sta na teh dognanjih izdelala model obogatitve 

delovnega procesa. Njun model vsebuje tri kritične psihološke okoliščine, ki se odražajo na 

motivaciji zaposlenega na delu. Te okoliščine so: doživljanje, odgovornost, doživljanje 

pomembnosti in poznavanje rezultatov. Če je katera izmed njih na nizki ravni, motivacija 

zaposlenih upade. Pri okoliščini – doživljanje odgovornosti, pridobijo zaposleni čut, da so za 

delo in delovno mesto osebno odgovorni. Okoliščina – doživljanje pomembnosti, daje 

zaposlenim vedeti, da se jim delo obrestuje in ga je vredno opravljati. Z zadnjo okoliščino – 

poznavanje rezultatov, zaposleni ugotavljajo svojo raven učinkovitosti.  

 

 

 

 

 

 

  Kritične psihološke okoliščine  Posledice 

Slika 6: Hackman-Oldhamov model psiholoških okoliščin, ki vplivajo na motivacijo 

Vir: Lipičnik 1998, 169. 

Vse tri posledice, tj. občutek osebne odgovornosti, zaznavanje vrednosti dela in poznavanje 

ravni uspešnosti, ki se razvijejo iz okoliščin, skupaj vplivajo na večjo motiviranost za delo 

(Lipičnik 1998, 169–170).  
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2.5 Motivacijski modeli 

Nobena od opisanih motivacijskih teorij ne zna pojasniti, zakaj se človek vede na več 

raznovrstnih načinov, kadar skuša potešiti svoje potrebe ali uresničiti zastavljene cilje. 

Podajajo nam le razne dejavnike, ki so sestavljeni v neki motivacijski vzorec, ki spodbudi 

dejanje, da se pri posamezniku pojavi odziv. Motivacijski vzorec mora vsebovati naslednje 

sposobnosti: pričakovanje, enakost in pravičnost. 

2.5.1 Pričakovanje 

Pričakovanje je lastnost vzorca, ki za motiviranje uporabi pričakovanje in sloni na Vroomovi 

domnevni motivacijski teoriji, da je človek ali zaposleni sposoben sprejeti odločitev, kaj hoče, 

in da bo preoblikoval svoje obnašanje, ki ga bo privedlo do doseganja lastnih ciljev. 

Velikokrat se poudarja, da je izplen motivacije upanje in da je človek ali zaposlen zadovoljen, 

če se izplen izpolni. 

2.5.2 Enakost 

Enakost je osnovno načelo manipuliranja s človeškimi sposobnostmi. Zaposleni v organizaciji 

ali zavodu se nadejajo, da bodo prejeli vsaj tolikšno vrednost, kolikor so vanjo vložili. Ko se 

slučajno ta uravnilovka med vlaganjem in prejemanjem poruši, jo bodo zaposleni brez 

oklevanja ponovno ustvarili. Občutje neenakost ali enakost lahko pojasnimo z odzivom 

zaposlenega, ko dobi slutnjo, da je prejel več ali manj v sorazmerju z vloženim delom. 

Če se zaposleni zavejo občutja neenakosti, ga bodo poskušali zmanjševati na različne načine, 

kot so oviranje procesa dela, zmanjševanje intenzivnosti dela, zahtevanje pravičnejšega 

plačila, ko gre za zahteve po višji plači, predčasno prenehanje z delom, in vplivati na 

sodelavce, naj bodo manj marljivi na delovnem mestu. Občutje neenakosti lahko zada zelo 

resne težave pri storilnosti, kar negativno vpliva na celotno organizacijo. 

2.5.3 Pravičnost 

Pravičnost ali nepravičnost je občutenje človeka, ki jih primerja s prejemki za opravljeno 

delo. Občutje pravičnosti je takrat, ko zaposleni za enako delo dobijo enak prejemek oziroma 

plačo in tako dobijo občutek, da jih obravnavajo enakopravno. Ko ob enako opravljenem delu 

zaposleni dobijo različno visoke prejemke ali plačo, se jim prikrade nelagodje ali občutek 

nepravičnosti, da niso enako obravnavani. 

Ko se pojavi občutek nepravičnosti med zaposlenimi v organizaciji ali zavodu, jo poskušajo 

ublažiti z različnimi pristopi: 

- zvišujejo svoj vložek v delo, da opravičijo višjo nagrado, ko slutijo, da prejmejo višji 

honorar kot drugi za enako delo; 
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- zmanjšujejo svoj vložek v delo, da nadomestijo nižjo nagrado, ko občutijo, da je njihov 

honorar nižji, kot ga prejmejo drugi; 

- odhajajo od delodajalca, če nepoštenosti niso odpravljene (Lipičnik in Mežnar 1998, 

171–175). 

Motivacijski modeli morajo vsebovati vse tri opisane lastnosti, da lahko zaposleni oziroma 

človek definira, na kateri stopnji lastnih potreb je. Nadalje lahko zaposleni zadovoljuje svoje 

potrebe, da doseže želeni cilj, ker vsak stremi k temu, da bo zadovoljil vse svoje potrebe in 

prispel na ciljno črto. 
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 MOTIVACIJA V DELOVNEM OKOLJU 3

Management zavoda ali organizacije, si zastavlja vprašanje, kako motivirati zaposlene, da 

bodo bolje in kakovostneje delali. Vprašanje se nanaša na motivacijo za delo ter na 

motivacijske dejavnike in faktorje, ki vplivajo na delo. 

3.1 Motivacija za delo 

Zakaj delamo, je vprašanje, na katerega bi večina zaposlenih odgovorila, da zase, za svojo 

družino in njeno preživetje. Več možnosti imajo zaposleni, saj toliko več delajo, da zaslužijo 

denar. Manjša skupina zaposlenih, bi na enako vprašanje odgovorila, da delajo zato, da se 

uveljavijo. Uveljavijo se običajno tisti zaposleni, ki se naprezajo in napredujejo. Vendar je 

takih zaposlenih, ki izstopajo iz povprečja in prejmejo zasluge, manj kakor tistih, ki se 

konstantno trudijo in za svoj trud ne prejmejo zaslug.  

Managerji v organizacijah in zavodih razmišljajo tudi o prisilni spodbudi izbranih reakcij, ko 

opažajo, da nekateri zaposleni delajo po lastnem prepričanju, da delajo dobro, kot po napotkih 

managementa organizacije. Peščica zaposlenih ima tudi zamisli za izboljšave organizacije 

same in vodenje le te, spet drugi se ob monotonosti dela z muko prebijajo skozi delovnik in so 

posledično neučinkoviti, ker jih nobeden s strani managementa ne motivira za delo. Na 

zadovoljstvo do dela vpliva tudi to, da zaposleni ne vidijo končnega produkta, ki ga 

soustvarjajo, da zamujajo v službo in predčasno odhajajo iz službe ter si želijo raznoliko delo. 

Če bi organizacije poznale odgovore na prejšnja vprašanja, bi bilo pričakovati, da se bo 

uspešnost posameznika in uspešnost organizacije zvišala, povečala bi se motivacija 

zaposlenih, ki bi bili voljni nameniti več napora v delo (Lipičnik 1998, 155–156). 

Motivacija človeka izvira iz njegovih potreb in vrednot, zato mora dober manager podpirati 

posameznika pri preobrazbi njegovih potreb v ambicije po individualnih rezultatih pri delu, s 

smislom, da pripomorejo h kolektivnemu doseganju zadanih ciljev. Če posameznik nima 

volje do dela, je nemogoče učinkovito izpolniti katero koli dejavnost in zadostiti lastnih 

potreb, zato je spodbuda bistvena za delo, saj morajo zaposleni občutiti, da jim je delo 

preizkus, ki od njih terja maksimalen in vrhunski vložek, glede na njihove sposobnosti 

(Merkač Skok 2005, 195).  

3.2 Motivacijski faktorji 

Vsak posameznik je svojevrstno bistvo, ki svoj osebni značaj, kot so individualne potrebe, 

mnenja in interesi, prenese v delovni proces. Okvirno zaposlene lahko razdelimo v tri 

skupine: 

- motivira jih plačilo in zavlačujejo z delovnim procesom, da bi zaradi nadurnega 

delovnika bili deležni višjega plačila; 
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- motivira jih zanesljiva zaposlitev in sprejmejo nižje plačilo za delo, v zameno izgube 

zaposlitve; 

- motivirajo jih izzivi, ki od zaposlenega terjajo, da dela na robu vzdržljivosti (Lipičnik 

1998, 162–163). 

Lipičnik in Možina (1993, 46–48) sta opisala naslednje motivacijske vzvode: 

- korist dela; zaposleni je praviloma navdušen za delo, če zazna koristnost izdelanega 

proizvoda in s tem ugotovi pomembnost svojega dela; 

- poznavanje cilja; zaposleni morajo imeti natančno določene cilje, saj v primeru, da je 

zaposleni od cilja oddaljen, izgubi zagon do dela, posledično pa pade tudi njegova 

storilnost; 

- poznavanje rezultatov svojega dela; pomeni, da se delovna vnema pospešeno in 

konstantno dviguje, ker so zaposleni informirani o njihovem vložku za dosego cilja, ki so 

jim ga zadali; 

- delovne razmere; če so odnosi med zaposlenimi na visoki ravni in prav tako pogoji dela, 

je klima v organizaciji pozitivna, če pa so odnosi med zaposlenimi in fizični pogoji dela 

slabi, to na zaposlene negativno vpliva; 

- pohvala in graja; sta vzvoda, s katerima zaposlene stimuliramo ali destimuliramo. Vendar 

so raziskave pokazale, da lahko pohvala in tudi graja pozitivno motivirata zaposlene, s 

tem da je vpliv kritike na zaposlene zmeren kot pohvala; 

- napotki za delo; odgovoren je manager, ki z jasnimi in nedvoumnimi ukazi usmerja 

zaposlenega, da naredi točno tisto, kar od njega zahteva manager; 

- tekmovanje; ima izredno velike učinke, ko zaposleni tekmuje sam s seboj, z željo, da 

preseže svoje cilje ter za to ne potrebuje pohval. Zaposleni pa lahko tekmujejo tudi med 

seboj, kar je učinkovito, dokler so vsi v tem boju enakopravni, v nasprotnem primeru 

učinkovitost pada in tekmovanje nima učinka; 

- sodelovanje; je vzvod, s katerim se dvigne zmogljivost celotne skupine zaposlenih in ne 

posameznega zaposlenega; 

- plačilo; je parameter, ki zaposlenemu vzbuja zadoščenje ali nejevoljo in ni opredeljeno 

kot element motivacije. Glede na višino plače, da bo zaposleni v zameno za višjo plačo 

delal več in natančno, ne velja venomer, v zameno za nizko plačo zaposleni zelo verjetno 

ne bo delal. 

Vsi našteti in opisani motivacijski vzvodi vplivajo na zaposlene in njihovo motivacijo za delo 

v zavodu. Vsak vzvod posebej vpliva na zaposlenega. Zaposleni vedno stremi k temu, da bi 

jih zadovoljil, zavod pa mu to mora tudi omogočiti, saj le tak zaposleni bo imel motivacijo in 

se bo vsak dan vračal v službo z novim elanom, pripravljen na nove izzive. 
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3.3 Motivacijski dejavniki 

Dejavniki motivacije so vedno pozitivno nabiti koraki, s katerimi motiviramo zaposlene, kot 

so navduševanje, bodrenje, nagrajevanje, pohvala in zavzemanje za delavca itd. (Mihalič 

2008, 26). 

Prav tako dajejo motivacijski dejavniki tisti občutek zadovoljstva, ki motivira zaposlenega, da 

opravi določeno delo. Razlog, zakaj je zaposleni opravil to delo, moramo iskati v njegovih 

nujah in apetitih, ki so podrejeni družbenoekonomskim in osebnim dejavnikom. 

Management organizacije bi motivacijo zaposlenih lahko izboljšalo z različnimi postopki: 

- zagotavljati ustrezne delovne razmere ter prijetno delovno okolje; 

- nuditi zaposlenim osebno in strokovno rast; 

- ustvariti timsko klimo, da imajo zaposleni možnost sodelovati pri soodločanju, skladno s 

svojimi pooblastili in zglednim komuniciranjem; 

- podati zaposlenim povratne informacije o zadovoljstvu z njihovim delom (Brejc 2002, 

63–64). 

Kot navajata Lipičnik in Mežnar (1998, 162–163), na motivacijo zaposlenih med mnogimi 

dejavniki najpogosteje vplivajo: 

- individualne razlike; med posameznimi zaposlenimi so opazne v lastnih potrebah, 

ocenah, interesih in stališčih, kjer so parametri, ki aktivirajo motivacijo med zaposlenimi, 

različni. Nekatere motivira plačilo, druge zanesljivost, tretje pa delo, ki jim je izziv za 

dosego cilja. 

- značilnosti dela; so razsežnosti posla, ki ga omejujejo, izzivajo in urejajo. Te razsežnosti 

zajemajo tudi zahteve po raznih sposobnostih in urejajo, kateri od zaposlenih bo nalogo 

opravil v celoti. Nadalje narekujejo pomembnost narave dela, neodvisnost pri delu ter 

določajo kategorijo in raznovrstnost povratnih podatkov, ki jih dobi zaposleni o svoji 

učinkovitosti. 

- organizacijska praksa; tvorijo pravila, splošna strategija, managerska praksa in 

mehanizem nagrajevanja v zavodu oziroma organizaciji. Politika določuje nekatere 

bonitete, nagrajevanje in premije pa so magnet za prihajajoče zaposlene ter preprečuje 

odhode izučenih zaposlenih. Premija, ki temelji na uspešnosti, motivira zaposlene. 
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Slika 7: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

Vir: Lipičnik in Mežnar 1998, 162. 

Kot je razvidno iz slike 7, bo moral manager dobro obvladati poznavanje delovanja vsakega 

dejavnika posebej in kako vsi trije dejavniki vzajemno vplivajo na delovno uspešnost.  

3.3.1 Zadovoljstvo pri delu 

Zadoščenje oziroma razočaranje pri delu je nekaj popolnoma pristranskega in je sorazmerno 

glede na delovne pogoje, zaznave dolgoročnih priložnosti ter potreb po dosežkih. Preprosteje 

lahko zadovoljstvo za delo in na delovnem mestu definiramo kot vibracije, ki prežema 

posameznika, ki z velikim zadovoljstvom odhaja na delo, se veseli novih delovnih izzivov, se 

dobro razume s sodelavci in uživa pri opravljanju svojega dela (Mihalič 2008, 4). 

Zadovoljstvo opisujemo kot emotivno stanje zadovoljnega in pozitivnega zaposlenega z 

naklonjenim odnosom do koga, česa. V veliki meri je zadovoljstvo z delom odsev lastnosti 

zaposlenega in njegovo poslanstvo za delo, ki ga opravlja (Mrak 2009). 

Zadovoljstvo zaposlenih je dobro, če si z delom potešijo želje. Med njimi niso le potrebe, 

temveč tudi ostali lastni nazori, ki so v veliki meri osebne narave (Musek Lešnik 2007, 47). 

3.3.2 Vodenje 

Vodenje lahko definiramo kakor balansiranje med nalogami, sredstvi, nadzorom in 

organiziranja s ciljem, da bi sistem dosegel zastavljene cilje (Ivanko in Stare 2007, 85). 

Poglavitni dejavnik samega vodenja je manager, ki s svojim načinom delovanja odločilno 

vpliva in regulira razmerje do nižje zaposlenih, med sebi enakimi sodelavci in do delovnega 

okolja. Manager z lastnim vzorom in napotki upravlja sodelavce, da bi organizaciji ali zavodu 
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izpolnili cilj. Obnašanje managerja je povezano z zmožnostjo, da fascinira zaposlene za 

metodološko dejavnost, ki jo vodja določi (Stare in Seljak 2006, 89). 

Obstaja več metod vodenja, s katerimi si managerji pomagajo in jih izluščijo glede na 

značilnosti managerja, organizacijsko kulturo, glede na želje in kompetence zaposlenih ter 

naloge in cilje organizacije. Te metode so: 

- vodenje z izjemami; kjer manager vse nepomembne zadolžitve za samo vodenje zadolži 

nižje zaposlene, manager pa se posveti izjemam; 

- vodenje s pravili odločanja; vnaprej določeno sprejemanje odločitev, kjer manager določa 

zaposlenim normo, ki jo potrebujejo za samo odločanje; 

- vodenje z motiviranjem; kjer zaposleni opravljajo delo zagnano, če je delo raznoliko in 

samostojno, ter okrepijo svojo osebno rast in samoobvladovanje nad delovnim procesom; 

- vodenje s soudeležbo; pomeni, da nižje zaposleni kooperativno soodločajo o odločitvah, 

ki so pomembne za njihovo delo, ter se poistovetijo s cilji organizacije in jim zato 

motivacija naraste; 

- vodenje s cilji; kjer manager zastavi cilje in vodi zaposlene k uveljavitvi le teh. Uresničen 

oziroma izpolnjen cilj je kazalnik uspešnosti vodenja (Lipičnik 1996, 119–120). 

Obstajajo pa tudi slogi vodenja, ki so del določenega vzorca vedenja, ki ga manager izvaja pri 

delu z zaposlenimi. Učinkovitost vodenja je dostikrat pogojena od kompetentnosti managerja 

najti tisti način postopanja z zaposlenimi v določenih okoliščinah. Slogi vodenja so: 

- direktivno vodenje (samodržen manager); proces upravlja je centraliziran, skrb za 

zaposlene pa je na nizki stopnji. Managerju je bistveno samo delo ter odloča in načrtuje 

brez posveta z zaposlenimi in jim ne namenja pozornosti. 

- očetovsko vodenje; je značilno za centralizirano upravljanje procesa in s skrbjo do 

zaposlenih. Manager je naravnan k učinkovitemu opravljanju nalog in odločitve sprejema 

sam po vnaprejšnjem posvetu s sodelavci, naloga sodelavcev pa je, da uspešno realizirajo 

izbrane cilje. 

- vodenje s podporo; kjer je poslovodenje procesa decentralizirano, skrb za zaposlene pa je 

velika. Manager zaposlene motivira, jim zaupa ter jih seznanja s težavami in vsi skupaj 

iščejo rešitev. Manager ima vlogo usklajevalca, ki vodi razpravo ter poskrbi za izpolnitev 

skupno sprejetega cilja. 

- vodenje s popuščanjem; je decentralizirano poslovodenje procesa, s tem da je skrb za 

zaposlene zmanjšana. Sam manager se izloči iz dela in ga prepusti zaposlenim ter ne 

sodeluje pri skupnih iskanjih rešitev. 

- situacijsko vodenje; kjer se manager opredeli za tisti slog vodenja, ki mu v določenih 

razmerah najbolj ustreza, kjer upošteva vse parametre (znanje, sposobnost) (Lipičnik 

1996, 120–125). 

Managerji bodo morali v prihodnosti z zaposlenimi še tesneje sodelovati, da bodo iz njih 

razvili čim več tistega, kar zaposleni znajo in zmorejo. Za realizacijo proizvodnje ter 
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doseganje skupnih ciljev jih bodo morali dodatno motivirati in si pridobiti njihovo zaupanje 

(Merkač Skok 2005, 61–62). 
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 PREDSTAVITEV JAVNEGA VIŠJEŠOLSKEGA ZAVODA 4

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola je organizacijska enota javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonomska šola Murska Sobota in prva višja strokovna šola 

v pomurski regiji. Ker je stopnja nezaposlenosti v regiji, še posebej za mlade ljudi, precej 

visoka, možnosti zanje niso preveč obetajoče. Prve študente so vpisali v študijskem letu 

2000/2001 in so specializirana poslovna šola, ki izvaja dva višješolska programa: ekonomist 

in informatika. Do danes je diplomiralo in si pridobilo 6. stopnjo izobrazbe pod mentorstvom 

približno 1000 diplomantov. Znotraj obeh programov ponujajo različne module. Znotraj 

programa Ekonomist lahko študenti izbirajo med podjetništvom, turizmom, računovodstvom 

in tehničnim komercialistom; znotraj programa Informatika pa študentje v drugem letniku 

izbirajo med hardwareom in softwareom. Kot del kurikula študenti v vsakem letniku 

opravljajo 3-mesečno prakso v izbranih podjetjih. Oba programa izvajajo za redne in izredne 

študente. Med predavatelji so strokovnjaki iz podjetij v regiji. Želja po nadaljnjem študiju 

diplomantov jih je spodbudila, da so v študijskem letu 2007/2008 kot enota FKPV Celje 

začeli izvajati 2. letnik visokošolskega študija komerciale in v študijskem letu 2011/2012 še 

podiplomski magistrski študij komerciale (Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna 

šola 2018a). 

Razlaga logotipa: 

- celoten logotip je odprt in optimističen motiv, ki predstavlja zavito pot z gotovim ciljem 

(nasprotje labirinta). Evocira postopen razvoj moči – znanja;  

- spirala predstavlja vrtinec znanja, ustvarjalnosti, ki se začne počasi z velikimi zavoji, 

vendar bliže kot si cilju – končanju šolanja, krajša je pot;  

- vertikala na središču predstavlja pot, ki se začne strmo dvigati v življenju (Ekonomska 

šola Murska Sobota 2018). 

Študenti so v glavnem iz regije, saj si ne morejo privoščiti študija v Ljubljani ali Mariboru. V 

zadnjem času je nekaj več študentov iz mariborske regije, predvsem v programu informatike. 

Na šoli imamo razvit sistem kakovosti, v katerem sodelujejo vsi udeleženci izobraževalnega 

procesa – študenti, predavatelji in drugo osebje ter mentorji v podjetjih. Kakovost 

izobraževalnega procesa se ocenjuje vsako leto. Študenti ocenjujejo izobraževalni proces, 

predavatelje, gradivo, knjižnico, IT-opremo in drugo. Predavatelji ocenjujejo delovne pogoje, 

izobraževalni proces, možnosti usposabljanja in drugo. Mentorji iz podjetij ocenjujejo delo 

študentov, njihovo motivacijo, napredek in podobno. Namen teh anket je predvsem ugotoviti, 

kje so potrebne izboljšave in le te vpeljati. Evalvacija, ki se izvaja na spletu, je pomemben 

kazalnik za nadaljnji izobraževalni proces. 
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4.1 Vizija in poslanstvo  

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola želi postati središče odličnosti, ki 

izobražuje kadre, da bodo čim bolje služili razvoju družbe. Pri svojem delovanju se povezuje 

z akterji lokalne skupnosti, državnimi institucijami in institucijami v mednarodnem prostoru, 

kjer išče povezave in partnerje za sodelovanje v mednarodnih projektih.  

Javni višješolski zavod si prizadeva doseganje odličnosti na treh ravneh: 

- študenti; razvijajo svoje kompetence in praktično uporabna znanja; 

- predavatelji; s kakovostnim znanjem posredujejo znanje študentom; 

- celotno osebje na šoli; ustvarja stimulativno izobraževalno okolje (Ekonomska šola 

Murska Sobota Višja strokovna šola 2018b). 

Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna šola si prizadeva doseči odličnost s 

krepitvijo znanja med študenti, predavatelji in celotnim osebjem na šoli.  

4.2 Strategija 

Javni višješolski zavod si prizadeva za nove izobraževalne programe po horizontali in 

vertikali šolstva ter prilagaja izobraževalno dejavnost posameznikom in uporabnikom. 

Nadalje si prizadeva za konkurenčnost na trgu izobraževanja in skrb za študente, ki jih vpenja 

v soustvarjanje politike zavoda s sodelovanjem v organih zavoda. Pomaga študentom pri 

zagotavljanju praktičnega izobraževanja, poklicnega usmerjanja in svetovanja, zagotavljanje 

možnosti nadaljnjega izobraževanja in študija, vse do pridobitve bolonjskega magisterija s 

področja komerciale, možnost vključitve v Alumni klub in Karierni center ter z individualnim 

obravnavanjem študentov želi zavod narediti šolo še bolj prijazno bodočim študentom 

(Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola 2018c). 
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 ANALIZA MOTIVACIJSKIH DEJAVNIKOV V IZBRANEM JAVNEM 5

VIŠJEŠOLSKEM ZAVODU 

V nadaljevanju bomo predstavili namen in cilj raziskave ter predstavili anketni vprašalnik 

(demografski podatki in faktorska podatki) in analizo odgovorov. Nazadnje sledi še povzetek 

spoznanj in predlogi za izboljšave. 

5.1 Uvod v raziskavo 

V empiričnem delu smo za zbiranje podatkov uporabili metodo pisnega anonimnega 

anketnega vprašalnika, saj menimo, da je to najučinkovitejša pot, da ugotovimo opažanja, 

kakšen je položaj motiviranosti zaposlenih za delo v javnem višješolskem zavodu. Anketirali 

smo vse redno zaposlene, zaposlene po podjemni pogodbi in zaposlene po 147. členu ZDR-1 

v višješolskem javnem zavodu.  

5.1.1 Namen in cilji raziskave 

S podporo anonimnega anketnega vprašalnika smo si priskrbeli informacije zaposlenih na 

EŠMS, VSŠ o motiviranosti na delovnem mestu in kateri motivacijski dejavnik, plača ali 

pohvala pred kolektivom, najbolj zadovoljita potrebo zaposlenega. Zaposleni v javni upravi so 

bili prepričani, da so njihove službe nedotakljive in nedovzetne na odpuščanja. Vendar pa se 

spopadamo z zmanjševanjem populacije, ki se odloča za nadaljnje šolanje po končani srednji 

šoli. Pojavljajo se že prve posledice, predvsem pri zniževanju obvez in posledično 

odpuščanja.  

5.1.2 Razvoj anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik je razdeljen na dva dela, ki imata zaprti tip vprašanj. Prvi del vprašalnika 

se nanaša na demografske značilnosti zaposlenih po spolu, starosti, izobrazbi in delovni dobi 

v javnem šolstvu. V drugem delu vprašalnika so navedeni motivacijski dejavniki, kjer so 

anketiranci, z razponom od 1 do 5, ocenili, kakšno stopnjo motiviranosti jim ponujeni 

motivacijski dejavniki predstavljajo. Ocene imajo naslednji pomen: 1 = popolnoma neznatno 

oziroma me ne motivira, 2 = zanemarljivo oziroma me nekoliko motivira, 3 = niti pomembno 

niti nepomembno, 4 = pomembno oziroma me dokaj motivira in 5 = zelo pomembno oziroma 

me zelo motivira. 

5.2 Izvedba raziskave in rezultati 

Anketne vprašalnike smo fizično razdelili med zaposlene, ki so jih izpolnili in oddali v 

pripravljeno skrinjico, v zbornici javnega višješolskega zavoda. 
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Model anketirancev, ki so oddali izpolnjene anketne vprašalnike, je sestavljen iz večine 

zaposlenih na javnem višješolskem zavodu. Vprašalnik se nanaša na motivacijo vseh 

zaposlenih v zavodu. Anketni vprašalnik so izpolnili strokovni in nestrokovni zaposleni v 

zavodu. 

Zbrane podatke smo analizirali s pomočjo osnovne deskriptivne statistike. Odgovore smo 

obdelali ročno in s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel (dobljene podatke smo 

vstavljali in obdelovali v tabelah) in Microsoft Word. Izdelali smo tabele in grafe, dobljeni 

odgovori pa so prikazani v številkah na dve decimalki in v odstotkih. Rezultate smo 

komentirali in razvili sintezo spoznanj ter zasnovali predloge in priporočila. 

5.2.1 Demografske značilnosti 

Ciljna skupina so zaposleni v javnem višješolskem zavodu po različnih sektorjih in stopnjah 

izobrazbe. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni med vseh 36 zaposlenih, vrnjenih in pravilno 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov je bilo 32 ali 88,89 %. 

5.2.1.1 Struktura anketiranih po spolu 

Preglednica 1: Struktura zaposlenih po spolu 

Spol Zaposleni Odstotek 

Ženske 12 37,50 % 

Moški 20 62,50 % 

Skupaj 32 100,00 % 
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Slika 8: Struktura zaposlenih po spolu 

Na anketni vprašalnik je odgovorilo 32 zaposlenih, od tega je 12 žensk in 20 moških, kar gre 

pripisati predvsem višješolskemu programu Informatika, kjer so predavatelji strokovnih 

predmetov moški, edini ženski predstavnici sta predavateljici, ki poučujeta strokovno 

terminologijo v tujem jeziku.  

5.2.1.2 Struktura anketiranih po starosti 

Preglednica 2: Struktura zaposlenih po starosti 

Starost Zaposleni Odstotek 

od 30 do 40 2 6,25 % 

od 41 do 50 13 40,63 % 

od 51 do 60 14 43,75 % 

od 60 do 70 3 9,37 % 

Skupaj 32 100,00 % 

 

 

Slika 9: Struktura zaposlenih po starosti 

Večina zaposlenih je starih med 40 in 60 let, kar polovica med temi je stara nad 50 let, kar 

kaže na to, da se kolektiv stara in bo v roku nekaj let prišlo do fluktuacije novih predavateljev 

in posledično do procesa upokojevanja dosedanjih zaposlenih, če bo model upokojevanja 

ostal na sedanji ravni in se delovna doba ne bo podaljševala. 
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5.2.1.3 Struktura anketiranih po doseženi stopnji izobrazbe 

Preglednica 3: Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe 

Izobrazba Zaposleni Odstotek 

Osnovna šola 1 3,12 % 

Srednja šola 1 3,12 % 

Višja strokovna/Visoka šola 2 6,25 % 

Univerzitetna 17 53,13 % 

Magisterij 6 18,75 % 

Doktorat 5 15,63 % 

Skupaj 32 100,00 % 

 

 

Slika 10: Dosežena izobrazba zaposlenih 

Večji del zaposlenih ali 87,26 % zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo ali višjo, 12,74 % 

zaposlenih pa ima nižjo izobrazbo. Med zaposlene z nižjo izobrazbo spadajo predvsem 

nestrokovni sodelavci oziroma administrativno tehnične službe, ki za zasedbo delovnega 

mesta ne potrebujejo visoke izobrazbe. Ostali zaposleni pa so predvsem predavatelji na višji 

strokovni šoli, ki pa za zasedbo delovnega mesta morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali 

višjo. 
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5.2.1.4 Struktura anketiranih po delovni dobi v šolstvu 

Preglednica 4: Dosežena delovna doba zaposlenih v šolstvu 

Delovna doba Zaposleni Odstotek 

od 0 do 10 6 18,75 % 

od 11 do 20 7 21,88 % 

od 21 do 30 14 43,75 % 

od 31 do 40 5 15,62 % 

Skupaj 32 100,00 % 

 

 

 

Slika 11: Delovna doba v šolstvu 

 

Glede delovne dobe v šolstvu so zaposleni nekako enakomerno porazdeljeni med skupine, 

izstopa le skupina med 21 in 30 let, ki je enkrat večja od ostalih skupin. Tretja in četrta 

skupina zaposlenih predstavlja 59,38 % in sta nekje sorazmerno enako veliki tretji in četrti 

skupini glede starosti zaposlenih v zavodu (53,13 %). To pomeni, da imajo starejši zaposleni 

več delovne dobe v šolstvu. 
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5.2.2 Motivacijske značilnosti 

V drugem delu vprašalnika so se zaposleni opredelili glede motivacijskih dejavnikov, ki so 

navedeni v anketnem vprašalniku, ter jih ocenili od 1 do 5, kjer je 1 vrednost – me ne motivira 

in 5 je vrednost – me zelo motivira. 

5.2.2.1 Analiza vprašalnika 

Preglednica 5: Povprečne ocene po dejavnikih motivacije in spolu zaposlenih 

DEJAVNIKI MOTIVACIJE Moški Ženske Skupaj % 
razlike 

Delo, ki ga opravljam, me veseli. 4,70 4,60 4,66 –2,1 

Na delovnem mestu imam visoko mero neodvisnosti. 4,45 4,58 4,50 2,9 

Na delovnem mestu opravljam raznovrstna dela. 4,20 4,75 4,34 13,1 

V našem zavodu vlada medsebojno zaupanje. 4,15 3,92 4,06 –5,5 

V zavodu obstaja jasna vizija. 4,45 4,58 4,50 2,9 

Za svoje delo sem ustrezno nagrajen. 4,10 4,33 4,19 5,6 

S plačo sem zadovoljen. 4,05 4,17 4,09 3,0 

V zavodu prejemamo nagrade za uspešno delo. 3,50 3,67 3,56 4,9 

Za svoje delo sem ustrezno motiviran. 4,05 4,17 4,09 3,0 

Prejemam pohvale za svoje delo. 3,90 4,25 4,03 9,0 

Zaposlitev je varna. 3,40 3,33 3,38 –2,1 

Vodstvo je pripravljeno poslušati svoje zaposlene. 4,20 4,58 4,34 9,0 

Plačilo za opravljeno delo je primerno. 4,00 4,33 4,13 8,3 

Klima v zavodu je sproščujoča, delovna, prilagodljiva. 4,30 4,25 4,28 –1,2 

Zavod se spreminja in je prilagodljiv na nove 

spremembe. 4,30 4,33 4,31 0,7 
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Slika 12: Struktura ocen po dejavnikih motivacije – skupni 

Povprečne ocene dejavnikov ocenjevanja se gibljejo od 3,38 (za trditev »Delo je varno«) do 

4,66 (za trditev »Delo me veseli«). Prav gotovo se zaposleni v šolah bojijo za zaposlitev, saj 

se vpis v šole zmanjšuje. Zadovoljni pa smo lahko z visoko oceno za trditev, da jih delo, ki ga 

opravljajo, veseli, saj bodo tudi rezultati vzgojno-izobraževalnega dela boljši. 

Razlikujejo se tudi povprečne ocene posameznih trditev po spolu. Tako je največja razlika pri 

trditvi »Na delovnem mestu opravljam raznovrstna dela«, saj so ženske kar za 13,1 % to 

trditev ocenile višje kot moški. Ženske so prav tako višje ocenile trditev »Za svoje delo 

prejemam pohvalo«, saj je ocena za 9 % višja kot ocena moških. Najmanjša razlika v 

povprečnih ocenah je pri trditvi »Zavod se spreminja in je prilagodljiv na nove spremembe«, 

saj je razlika le za 0,7 %. Nekoliko večja, in sicer 2,1 %, je razlika v ocenah pri trditvi »Delo, 

ki ga opravljam, me veseli« in pri trditvi »Klima v zavodu je sproščujoča, delovna, 

prilagodljiva«. Obe trditvi so nekoliko slabše ocenile ženske. 
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Slika 13: Struktura ocen – ocenjevalci moški – po dejavnikih motivacije 

Moški ocenjevalci so najvišje ocenili dejavnik »Delo, ki ga opravljam, me veseli«, in sicer z 

oceno 4,70. Z enako oceno, 4,45, pa ji sledita dejavnika »Na delovnem mestu imam visoko 

mero neodvisnosti« in »V zavodu obstaja jasna vizija«. To pomeni, da moški zaposleni radi 

opravljajo svoje delo v zavodu, ki ima jasno vizijo. Pomembno jim je tudi to, da so pri svojem 

delu neodvisni. Najslabše so moški zaposleni ocenili dejavnik »Zaposlitev je varna«, in sicer 

z oceno 3,40 in z oceno 3,50 dejavnik »V zavodu prejemamo nagrade za uspešno delo«, kjer 

je bila dodeljena tudi negativna ocena. Vodstvo v javnem višješolskem zavodu nima vzvodov, 

s katerimi bi dodatno nagrajevali uspešne zaposlene, razen tako, da jih pohvalijo in njihovo 

prizadevnost poudarijo na predavateljskih zborih ali v šolskem glasilu. Dejavnik varnosti 

zaposlitve je najslabše ocenjen zaradi posledično manjših generacij, ki končujejo srednjo šolo 

in nadaljujejo študij. V Prekmurju se bodoči študentje še vedno rajši odločajo za študij v 

Mariboru ali Ljubljani. 
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Slika 14: Struktura ocen – ocenjevalci ženske – po dejavnikih motivacije 

Ženske ocenjevalke so najbolje ocenile dejavnik »Na delovnem mestu opravljam raznovrstna 

dela«, in sicer z oceno 4,75, kar pomeni, da delo ni monotono in je z vidika zaposlenega 

dinamično in pestro. Z oceno 4,60 sledi dejavnik »Delo, ki ga opravljam, me veseli«, ki se 

navezuje na prejšnji dejavnik in skupaj tvorita celoten pogled na delo skozi oči žensk. Prav 

tako so ženske, z oceno 3,67, postavile dejavnik »V zavodu prejemamo nagrade za uspešno 

delo« in na zadnje mesto, z oceno 3,38, dejavnik »Zaposlitev je varna. Tudi tu je skrb za 

službo povezana z vse manjšim vpisom novih študentov. 
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Slika 15: Ali plača predstavlja glavni motivacijski dejavnik? 

 

Slika 16: Pohvala pred kolektivom kot pomemben motivacijski dejavnik 

Ugotavljamo, da večjemu deležu moških kot žensk plača predstavlja glavni motivacijski 

dejavnik (slika 15), medtem ko se delež moških in žensk, ki jim pohvala pred kolektivom 

predstavlja pomemben motivacijski dejavnik, le malo razlikuje (slika 16). 
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To lahko potrdimo tudi z izračunom koeficienta asociacij. 

- Koeficient asociacije za ugotavljanje odvisnosti plače kot glavnega motivacijskega 

dejavnika od spola zaposlenih: 

8× 9 3×12 0,25
8×9 + 3×12

Q    

- Koeficient asociacije za ugotavljanje odvisnosti pohvale pred kolektivom kot 

pomembnega motivacijskega dejavnika od spola zaposlenih: 

14× 4 8× 6 0,08
14× 4 + 8× 6

Q    

Ugotavljamo, da je vpliv spola na plače kot glavnega motivacijskega dejavnika sicer slab 

(Q = 0,25), vendar večji kot na pohvalo pred kolektivom, ki je popolnoma zanemarljiv 

(Q = 0,08).  

 

 

Slika 17: Primerjava motivacijskega faktorja plače in pohvale 

5.3 Povzetek spoznanj 

Pri raziskavi je sodelovalo 36 anketirancev. Prejeli smo 32 od 36 anonimnih vprašalnikov ali 

88,89 %, od tega 20 moških in 12 žensk. Anonimne anketne vprašalnike smo fizično razdelili 

med anketirance. V anonimnem anketnem vprašalniku nas je poleg demografskih značilnosti, 

zanimalo tudi, kaj zaposlene najbolj motivira. V vprašalniku smo nanizali 15 dejavnikov 

motiviranja, kjer so zaposleni presojali in dodelili oceno od 1 do 5. 
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Na podlagi rezultatov ankete lahko ugotovimo, da je motivacija zaposlenih v javnem 

višješolskem zavodu na visoki ravni. Ocene dejavnikov motivacije se gibljejo od 4,66 do 

najslabše, 3,38. Obe skupini anketirancev, moški in ženske, sta dejavnik motiviranosti »Delo, 

ki ga opravljam, me veseli« postavili na prvo mesto, saj je skupna ocena dejavnika 4,66, kar 

pomeni, da vsi radi prihajajo v službo in svoje delo opravljajo z veseljem. Najbolje ocenjena 

dejavnika motivacije, s skupno oceno 4,50, sta, da imajo zaposleni na delovnem mestu veliko 

mero neodvisnosti, kar pomeni, da je vsak zaposlen neodvisen in samostojen pri svojem delu, 

kar zaposleni dojemajo kot zaupanje managementa zaposlenemu o kakovosti njegovega dela. 

Drugi dejavnik je jasna vizija zavoda, kar pomeni, da so se zaposleni poistovetili z zavodom 

in sprejemajo njegovo poslanstvo in vizijo, ki je jasno začrtana. Pripravljeni so sodelovati pri 

vzdrževanju te vizije za dobrobit vseh zaposlenih in študentov, ki obiskujejo višjo šolo ali pa 

jo še bodo. Naslednji dejavnik motivacije, s skupno oceno 4,34, je »Na delovnem mestu 

opravljam raznovrstna dela«, kar daje vedeti, da je delo raznoliko, pestro in je v nasprotju s 

splošnim javnim prepričanjem, da je delo v šolstvu monotono in demotivirano. Z enako oceno 

je presenetljivo visoko dejavnik »Vodstvo je pripravljeno poslušati zaposlene«, kar je 

priznanje managementu, da prisluhne zaposlenim ob sleherni njihovi pobudi ali težavi in 

skupaj izluščijo pot do cilja.  

Najslabše ocenjena dejavnika motiviranosti, pod oceno 4, sta, da se v zavodu ne nagrajuje 

uspešno delo, ki ga opravijo zaposleni, ki je povezano predvsem z željo zaposlenih o 

dodatnem plačilu za delo, ki pa ga zavod ne more izvesti, saj nima pravne podlage. Na repu 

lestvice je dejavnik, povezan z varno zaposlitvijo, ki so ga zaposleni ocenili z oceno 3,38. 

Nekoč je veljalo, da so zaposlitve v javni upravi, učiteljev oziroma predavateljev varne pred 

odpuščanji, vendar se je trend obrnil in tudi te zaposlitve niso več varne. V prvi vrsti je k temu 

prispevalo upadanje števila otrok, pripomogla je tudi slaba strategija razvoja šolstva na 

državni ravni, nepotrebno ustanavljanje univerz, novih študijskih programov, ki samo še bolj 

drobijo bodoče študente. Pod oceno 4 se je znašel še en dejavnik motivacije »V našem zavodu 

vlada medsebojno zaupanje«, vendar so ga tako ocenile le ženske, in sicer s 3,92, moški s 

4,15. Ženske dajejo velik pomen na medsebojno zaupanje in odnose v zavodu in jih glede na 

oceno pogrešajo. To lahko pripišemo deloma tudi dejavniku, da se program Informatika 

izvaja na dveh lokacijah in se zaposleni tako redko srečujejo. 

Razlika v odstotkih med dejavniki motivacije je največji, 13,1 %, pri dejavniku motivacije 

»Na delovnem mestu opravljam raznovrstna dela«, kjer ženska populacija meni, da je njihovo 

delovno mesto raznovrstno in je tudi ta dejavnik najvišje ocenila, in sicer z oceno 4,75, moški 
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pa s 4,20. Najmanjša razlika med dejavniki motivacije, 0,7 %, je pri dejavniku motivacije 

»Zavod se spreminja in je prilagodljiv na nove spremembe«. Ocena moških, 4,30, in žensk, 

4,33, daje vedeti, da je majhnost javnega višješolskega zavoda tudi prednost na prilagajanje 

ali demografskih ali zakonskih sprememb. 

Na zadnji dve vprašanji v anketnem vprašalniku so bili odgovori podobni. Tako moškim 

(40,00 %) kot ženskam (25,00 %) plača ne predstavlja najpomembnejši motivacijski dejavnik, 

vendar je pri moških nekoliko višji. To pomeni, da zaposlenim plača ni na prvem mestu in da 

jim je več, da lahko delajo za zavod in podajajo svoja znanja med slušatelje in ostale 

zaposlene. Anketirancem več pomeni pohvala pred kolektivom, kjer je pozitivno odgovorilo 

14 moških (70,00 %) in 8 žensk (66,67 %). Zaposlenim zelo godi, če prejmejo pohvale za 

opravljeno delo s strani svojih sodelavcev, še večjo težo pa ima pohvala s strani vodstva 

zavoda. Če je povrh tega zaposleni pohvaljen pred celotnim kolektivom, je njegovo 

zadovoljstvo še toliko večje, da je zadovoljil svoje potrebe po uveljavljanju.  

5.4 Predlogi 

V prihodnosti bi bilo treba za motiviranje zaposlenih uporabljati motivacijske dejavnike, ki so 

jih anketiranci razvrstili v sam vrh razpredelnice. To so neodvisnost na delovnem mestu, 

raznovrstna dela, prisluhniti zaposlenim in nadalje ustvarjati pozitivno klimo v zavodu. Te 

dejavnike motivacije je treba ohraniti na tako visoki ravni in jih le še izboljševati do 

popolnosti. Le tako lahko od zaposlenih pričakujejo, da bodo pri delu motivirani, njihova 

storilnost pa na zavidljivi ravni in da bodo zaposleni z delom in svojimi rezultati navdušeni. 

Vsak zavod je drugačen in se razlikuje od ostalih zavodov po zaposlenih, ki so v njem, zato 

mora imeti zavod svoj model odnosa z zaposlenimi in poiskati načine motiviranja, ki je 

tipičen za zavod in zaposlene. 

Na osnovi ocen dejavnikov motivacije predlagamo naslednje izboljšave: 

- Zaposlene vključiti v proces informiranja in nagovarjanja bodočih študentov za vpis v 

novo študijsko leto. S tem bodo dobili občutek, da tudi sami prispevajo k zagotavljanju 

varnosti delovnih mest. 

- Kot poglavitni motivacijski dejavnik so plača in nagrade za opravljena dela, kjer pa je 

zavod z zakoni omejen in se dodatna plačila ne smejo izvesti. Predlagamo, da na 

eleganten način podajo v ospredje druge dejavnike, kot so pohvala pred kolektivom za 
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dobro opravljeno delo, pustiti zaposlenim več samostojnosti pri delu itd., in težnja po 

plačilu bo popuščala. 

- Medsebojno zaupanje zaposlenih je treba vzdrževati oziroma ga nadgraditi, le tako bo 

kolektiv složen. Predlagamo, da bi zavod pred poletnimi počitnicami izvedel »team 

building« med zaposlenimi in vodstvom, da bi krepili pripadnost in medsebojno zaupanje 

na vseh ravneh zavoda. 

- Motivacija za delo je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj osebnosti zaposlenega 

znotraj zavoda. Zaposlene moramo motivirati v vseh oddelkih in na vseh ravneh ter se do 

njih obnašati enakopravno, ne glede na zaposlitev v zavodu ali stažu na zavodu. Z 

motivacijo management zavoda v zaposlenih prižiga iskre, da se bodo potrudili po svojih 

najboljših močeh in zadovoljili potrebe. 

- Klima v zavodu naj je delovno prilagodljiva do zaposlenih in uporabnikov. Če je v 

zavodu klima nasičena z napetostmi, trpi tudi delovni proces, saj se zaposleni ne bodo 

osredotočali na svoje delo. Zato predlagamo, da se vsa nesoglasja takoj razčistijo in 

uskladijo, da v zavodu ni nepotrebne napetosti v zraku in bo lahko proces normalno 

potekal. 

- Zavod, prilagodljiv na nove spremembe, vodstvo zavoda mora v teh časih dobro 

spremljati vse novitete in spremembe zakonov na domači sceni in v EU. Zavod kot tak 

spada med manjše zavode in je na demografske spremembe zelo občutljiv (zmanjšanje 

vpisa, nezainteresiranost bodočih študentov itd.), zato mora biti vedno prisoten na trgu, v 

lokalnih in regijskih medijih, da nas bodoči študentje opazijo in izberejo naš zavod. 

Dobra reklama, ne glede na njeno ceno, je še vedno boljša, kot če je nimaš. Priporočamo, 

da se zavod redno pojavlja na družbenih omrežjih, ki jih uporablja ciljna skupina, 

objavlja članke, reportaže in prispevke in vsaj enkrat letno na vse domove v regiji pošlje 

reklamo v fizični obliki. 

- Vodstvo zavoda naj prisluhne slehernemu zaposlenemu in mu pomaga pri reševanju 

težav. Ravnatelj naj je dosegljiv za zaposlene, pohvali in motivira naj zaposlene, saj bo s 

tem dajal zaposlenim občutek, da so nepogrešljivi za zavod in njegov razvoj. 

Vsakemu managerju mora biti jasno, da samo z boljšim pristopom do zaposlenih v zavodu 

pripomorejo k boljši motiviranosti, saj s svojim znanjem usmerijo zaposlene, da lažje 

dosežejo zadane naloge in cilje. Vsak manager mora biti dober motivator, opazovalec in 

poslušalec, hkrati pa mora biti odprt za diskusijo in predloge in jih tudi upoštevati. Pridobiti 

mora zaupanje zaposlenih in jim točno povedati, kakšne so njihove naloge in kaj pričakuje od 
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njih. Manager mora zaposlenim pustiti delati samostojno do določene mere, da bodo 

zaposleni za zavod koristni in ne obratno. Vodstvo zavoda naj od zaposlenih na strokovnih 

delovnih mestih zahteva, da dajo enkrat letno svoj predlog, idejo ali projekt za izboljšanje 

delovanja zavoda. 

Razkorak med uspešnimi in neuspešnimi zavodi je v njihovih zaposlenih, zato moramo 

zaposlene motivirati, med njimi deliti pohvale in jih povezovati znotraj zavoda ter jim 

omogočiti, da zadostijo svojim potrebam in željam. 
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 SKLEP 6

Z zaključno projektno nalogo smo obravnavali pojme, teorije in dejavnike motivacije v 

javnem sektorju šolstva. Med zaposlenimi na Ekonomski šoli Murska Sobota, Višji strokovni 

šoli smo nameravali dognati motiviranost med zaposlenimi. Nadalje pa smo motivacijo 

specificirali na dejavnike motiviranosti na primer plača, varnost zaposlitve, pohvala, nagrada, 

klima v podjetju itd. 

Pomembno je, da vsi zaposleni, od vodstvenih delavcev do nižje zaposlenih delavcev, poznajo 

vizijo, poslanstvo in strategijo svoje delovne funkcije in samega zavoda, saj se le na tak način 

lahko poistovetimo z zavodom. Motivacija posameznega zaposlenega je v večji meri odvisna 

od faze skladnosti ciljev in evalvacije zavoda in zaposlenega. Managerji bi morali znati 

uporabljati raznovrstne pristope motivacij, dojemati svoje zaposlene, kakor tudi sebe in 

trenutno stanje. 

Zelo močno motivirani zaposleni bodo izkazovali večjo prodornost na delovnem mestu, večjo 

kreativnost ter tudi učinkovitost, sam delovni proces in delo pa bo kakovostnejše narejeno. V 

prilagodljivo naravnanem zavodu z dobrim managementom, ki dopušča zaposlenemu 

suverenost in kolektivnost v zavodu, zaposleni razvijejo razgibano organizacijsko klimo, kar 

zaposlenim pomeni nagrada za njihov trud. 

Izogniti se ne smemo niti razlikam med zaposlenimi, saj smo si ljudje različni in zato med 

posameznimi zaposlenimi prihaja do razhajanj glede motivacijskih dejavnikov, ki jih 

motivirajo. Nekatere zaposlene nedenarni dejavniki motivacije motivirajo bolje kot sam denar 

oziroma plača. Vodstvo pa mora razumeti razlike med zaposlenimi in si prizadevati v čim 

večji meri jih motivirati. 

Z zaključno projektno nalogo smo potrdili, da so med zaposlenimi razhajanja, ko gre za 

analiziranje dejavnikov motivacije. Večina zaposlenih na Ekonomski šoli Murska Sobota, 

Višja strokovna šola je zadovoljna s svojo zaposlitvijo, pojavlja se le strah med zaposlenimi, 

da njihove službe niso več varne pred odpuščanji. Na splošno pa so zaposleni v zavodu 

učinkovito motivirani za izvajanje delovnega procesa in svojih nalog. Zavedajo pa se, da 

država oziroma MIZŠ nima denarja za plačevanje dodatnih del v zavodu, zato zaposlenim 

godi pohvala vodstva pred kolektivom za opravljeno delo. 

Razvijanje dobrih odnosov, vrednot in kulture zavoda skozi različne aktivnosti in interne 

procese, neformalna srečanja in razna druženja dodatno motivirajo in bogatijo zaposlene. 
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Samo motiviran človek lahko motivira druge ljudi. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anonimni anketni vprašalnik za zaposlene na Ekonomski šoli Murska Sobota, 
Višja strokovna šola 

 





Priloga 1 

 
 

 
 
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER 
 

ANONIMNI ANKETNI VPRAŠALNIK O MOTIVACIJI ZAPOSLENIH V  
EKONOMSKI ŠOLI MURSKA SOBOTA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

 

 

Sem Štefan Sočič, študent visokega strokovnega študija Fakultete za management Koper. V 

svoji zaključni projektni nalogi preučujem motivacijo zaposlenih v javnem višješolskem 

zavodu. 

 

Prosim vas, da mi pri anketi pomagate in izpolnite anonimni anketni vprašalnik. Rezultate 

ankete bom uporabil pri pisanju zaključne projektne naloge.  
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Demografske značilnosti anketiranca (obkrožite odgovor) 

Spol: 

a) Ž 
b) M 

Starost: 

a) 30–40 
b) 41–50 
c) 51–60 
d) 61–70 

Dosežena izobrazba: 

a) Osnovna šola 
b) Srednja šola 
c) Višja/Visoka šola  
d) Univerzitetni program 
e) Magisterij 
f) Doktorat 

Delovna doba v šolstvu: 

a) 0–10 
b) 11–20 
c) 21–30 
d) 31–40 

 

 

  



Priloga 1 

 
 

Na desni strani opredelite (obkrožite) pomembnost, ki jo ima posamezni dejavnik motiviranja 

za vas (skala 1–5; 1 – pomeni, da dejavnik za vas sploh ni pomemben, 5 – pomeni, da je 

dejavnik zelo pomemben).  

 

 

Dejavniki motiviranja, ki so prisotni v zavodu, za 

katerega delate 

Ocena dejavnika motiviranja 

v zavodu 

Delo, ki ga opravljam, me veseli.     1       2       3       4       5 

Na delovnem mestu imam visoko mero neodvisnosti.     1       2       3       4       5 

Na delovnem mestu opravljam raznovrstna dela.     1       2       3       4       5 

V našem zavodu vlada medsebojno zaupanje.     1       2       3       4       5 

V zavodu obstaja jasna vizija.     1       2       3       4       5 

Za svoje delo sem ustrezno nagrajen.     1       2       3       4       5 

S plačo sem zadovoljen.     1       2       3       4       5 

V zavodu prejemamo nagrade za uspešno delo.     1       2       3       4       5 

Za svoje delo sem ustrezno motiviran.     1       2       3       4       5 

Prejemam pohvale za svoje delo.     1       2       3       4       5 

Zaposlitev je varna.     1       2       3       4       5 

Vodstvo je pripravljeno poslušati svoje zaposlene.     1       2       3       4       5 

Plačilo za opravljeno delo je primerno.     1       2       3       4       5 

Klima v zavodu je sproščujoča, delovna, prilagodljiva.     1       2       3       4       5 

Zavod se spreminja in je prilagodljiv na nove spremembe. 

 

    1       2       3        4      5 
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Plača predstavlja glavni motivacijski dejavnik:   DA  NE 

 

Pohvala pred kolektivom je pomemben dejavnik:  DA  NE 

 

Hvala za sodelovanje. 


