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III 

POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava pomen motivacijskih dejavnikov v javnem in zasebnem sektorju 

ter razlike med sektorjema. Raziskali smo »motivacijske dejavnike« v javnem in zasebnem 

sektorju. Vzorčenje je potekalo po principu snežne kepe. V raziskavi je sodelovalo 459 

posameznikov, od tega 339 zaposlenih v javnem in 120 v zasebnem sektorju. Raziskava je 

pokazala, da obstaja statistično značilna razlika med pomembnostjo motivacijskih dejavnikov 

med javnim in zasebnim sektorjem. Ugotovili smo, da ne drži, da so anketirani, ki so 

zaposleni za nedoločen čas v javnem sektorju, manj zadovoljni s trenutno zaposlitvijo kot 

anketirani, ki so zaposleni za nedoločen čas v zasebnem sektorju. Prav tako ne drži, da 

anketirani v zasebnem sektorju zaznavajo zaposlitev v javnem sektorju kot prednost pogosteje 

kot anketirani, ki so zaposleni v javnem sektorju. Na osnovi rezultatov raziskave smo podali 

predloge in smernice managerjem za dvig motivacije v sektorju, kjer so se posamezni 

dejavniki izkazali kot pomanjkljivi. Smernice so namenjene vodstvu, katerega naloga je skrb 

za motivacijo zaposlenih. 

Ključne besede: motivacija, dejavniki, javni sektor, zasebni sektor, priporočila. 

SUMMARY 

The master's thesis explores the importance of the motivating factors in the public and in the 

private sectors, and the differences between the sectors. We investigated “motivation factors” 

in the public and in the private sectors. Sampling was carried out according to the snowball 

principle. The survey involved 459 individuals, of which there were 339 employees in the 

public and 120 in the private sector. The survey showed that there is a statistically significant 

difference between the importance of motivation factors between the public and private 

sectors. We established that it is not true that respondents who are employed on a permanent 

basis in the public sector are less satisfied with their current employment than respondents 

who are employed on a permanent basis in the private sector. It is also not true that 

respondents in the private sector perceive employment in the public sector as an advantage 

more often than respondents who are employed in the public sector. Based on the results of 

the survey, we provided suggestions and guidance to managers to increase motivation in 

sectors where individual factors prove to be deficient. The guidelines are intended for 

management, whose primary concern is to care for the motivation of the employees. 

Key words: motivation, factors, public sector, private sector, recommendations. 
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1 UVOD 

Glede na to, da na delovnem mestu preživimo kar tretjino svojega življenja, je pomembno, da 

je vzdušje na delovnem mestu sproščeno, da je odnos vodij do zaposlenih spoštljiv, da so 

plače v sorazmerju z opravljenim delom in da se ljudje na delovnem mestu dobro počutijo  

(Erazem 2011, 126). V vsaki organizaciji je določena skupina ljudi, ki jo odlikujejo. Ljudje s 

svojimi medosebni odnosi določajo nekakšno vzdušje v organizaciji. Govorimo o 

organizacijski klimi, ki je v vsaki organizaciji povsem drugačna. Odvisna je od zaposlenih, 

njihove zavzetosti za delo in zadovoljstva. Odvisna je tudi od njihove motivacije pri delu.  

Vloga managementa je, da poskrbi, da delo v organizaciji poteka nemoteno, da so zaposleni 

seznanjeni s svojimi nalogami, odgovornostmi, cilji, vizijo in poslanstvom organizacije ter da 

poskrbi za ustrezen tok informacij znotraj organizacije, da zaposleni lahko opravljajo svoje 

delo (Grintal 2011, 60). Vodenje je ena od štirih dejavnosti managementa. Biloslavo in 

Kljajić-Dervić (2016, 80) poudarjata, da gre pri vodenju za to, da vodja s svojim delovanjem 

zagotavlja in usmerja delo svojih zaposlenih tako, da bodo njihove potrebe kar najbolje 

zadovoljene, hkrati pa bodo delovne naloge opravljene v skladu s cilji in pričakovanji. 

Martinčič in Biloslavo (2017, 35–36) poudarjata, da vodenje vedno poteka v praksi, pri kateri 

je treba upoštevati dejavnike, povezane z vodjo (njegove karakteristike in osebnostne 

lastnosti, vedenje in stil vodenja), ter karakteristike vodenih in okoliščine (vezane na notranje 

in zunanje okolje organizacije). Zato je proces vodenja toliko bolj kompleksen. Znotraj 

dejavnosti vodenja kot ene od štirih dejavnosti managementa bomo proučevali motivacijo in 

njene dejavnike.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Ljudje in njihovi medsebojni odnosi so ključno bogastvo vsake organizacije, zato je njihovo 

zadovoljstvo za uspešnost in učinkovitost organizacij pomembno (Papler in Bojnec 2011, 86–

87). Organizacija mora izkoristiti prednosti ustvarjalnosti svojih zaposlenih, če želi biti 

učinkovita in uspešna ter hkrati tudi ustvarjalna in inovativna (Pezdirc-Žulič 2012, 85). Da bi 

to dosegla, torej da bi dosegla ustvarjalno in inovativno delovanje zaposlenih, je v 

organizaciji ključnega pomena pozitivna klima (Pezdirc-Žulič 2012, 85), ki jo je moč doseči z 

ustreznim motiviranjem ter tako tudi z zadovoljstvom zaposlenih. Motiviranje je naloga 

vodstva vsake organizacije. Knific in Markič (2017, 2) sta na osnovi pregleda tujih raziskav 

ugotovila, da različni avtorji ugotavljajo in poudarjajo »pomemben vpliv vodenja in 

dejavnikov medosebnih odnosov na uspešnost projekta v povezavi s timskim delom, 

vodstvenimi kompetencami, tipom projekta, stilom vodenja, motivacijo, komunikacijo, 

boljšimi odnosi ter med časom kot merilom učinkovitosti projekta ter veščinami vodenja in 

komunikacije med člani tima«. Vodenje torej v povezavi z motivacijo vpliva na uspešnost 

delovanja tima, pa tudi na uspešnost poslovanja organizacije. Zato je naloga vodstva, da 

poskrbi za ustrezno motivacijo zaposlenih, pomembna.  
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Vodstvo organizacije je torej tisto, ki ljudi vodi, usmerja pri delu ter jih za delo tudi motivira. 

Kot navaja Avbar (2016, 222), so dejavnosti zaposlenih vselej odvisne od notranjih pobud ali 

zunanjih dražljajev (motivov) in ta gibala dejavnosti imenujemo motivacija. Vodje so tisti, 

katerih naloga je motiviranje zaposlenih. Vodenje zaposlenih je ena od štirih temeljnih funkcij 

oz. dejavnosti managementa; v to dejavnost sodi motivacija zaposlenih. Motivacija zaposlenih 

je bila vedno osrednja tematika za vodje (Ganta 2014, 221). Vodje so torej tisti, ki naj bi 

vedeli, zakaj se njihovi zaposleni obnašajo tako, kot se, kaj njihovi zaposleni mislijo, kaj 

čutijo, zakaj nekaj počnejo in tako vedeti, kaj (kateri dejavniki) jih pri kakšnem vedenju, 

ravnanju spodbuja (Ganta 2014, 229). Poleg organizacijske kulture način vodenja močno 

vpliva na zavzetost za stalne izboljšave, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih tako v 

organizacijah zasebnega kot tudi javnega sektorja (Kern-Pipan 2014, 325). 

O motivaciji pri delu govorimo, kadar gre za delo, ki ga ljudje radi opravljajo in ki vodi k 

doseganju cilja ali zadovoljitvi potrebe (Rozman in Kovač 2012, 411). Zaposlene motivirajo 

različni dejavniki. Določeni lahko imajo za zaposlene večji, spet drugi manjši pomen. Ni 

nekakšnega univerzalnega pravila, po katerem bi veljalo določiti, kaj oz. kateri dejavniki 

točno motivirajo zaposlene. Uršič in Nežič (2014, 2) poudarjata, da obstaja toliko različnih 

motivacijskih dejavnikov, kolikor je različnih potreb, ter dodajata, da so ti dejavniki odvisni 

tudi od pripravljenosti in kreativnosti vodje, da prepozna potrebe in želje posameznika in ga 

na podlagi tega motivira za delo.  

Ganta (2014, 221) poudarja, da večina zaposlenih potrebuje motivacijo, da se na svojem 

delovnem mestu počutijo dobro in da delo opravljajo optimalno. Ganta (2014) pri tem 

poudarja, da nekatere posameznike motivira denar, druge pa bolj osebne nagrade, ki niso 

materialne. Delodajalec oz. vodje so tisti, ki morajo dobro spoznati svoje zaposlene, ugotoviti, 

kateri dejavniki jih motivirajo in kakšne taktike uporabiti, da motivirajo vsakega od svojih 

zaposlenih na podlagi njihovih osebnih želja in potreb (Ganta 2014, 221). Dodajmo, da je 

študija o motivaciji, ki so jo izvedli Ojakaa, Olango in Jarvis (2014), pokazala, da je ta v 

veliki meri odvisna od tega, ali vodstvo podjetja oz. organizacije ceni svoje zaposlene ali ne. 

Safiullah (2015) glede dejavnikov motivacije opozarja na spremembe, ki jih je na to področje 

prineslo novo tisočletje. Safiullah (2015) opozarja, da je z letom 2000 prišlo do sprememb na 

področju tehnološkega razvoja, povečala se je konkurenčnost med podjetji, spremenile so se 

potrebe zaposlenih. Vse te spremembe so prinesle spremembe tudi na področju motivacijskih 

dejavnikov.  

Iz lastnih izkušenj zaposlitve v javnem in zasebnem sektorju lahko povemo, da je v javnem 

sektorju manj razumevanja in sodelovanja med zaposlenimi, več je tekmovalnosti, zaposleni 

so manj motivirali za delo in za doseganje rezultatov kot zaposleni v zasebnem sektorju. Iz 

osebnih izkušenj smo torej spoznali, da se organiziranost dela, predvsem pa motivacija oz. 

motiviranje zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju precej razlikujeta. Zato nas iz izkušenj 

in tujih ugotovitev (Bullock, Stritch in Rainery 2015; Safiullah, 2015) zanima, kakšni bodo 
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rezultati naše raziskave. Kar je motivacija za našo raziskavo. Osnovni obravnavani problem 

bo ugotoviti in proučiti, kako se zaposleni v javnem in zasebnem sektorju razlikujejo glede 

motivacijskih dejavnikov, kako takšne razlike vplivajo nanje in na njihov poklicni razvoj ter 

kakšna je vloga managerjev pri tem.  

1.2 Namen in cilji magistrskega dela 

Namen magistrskega dela je v teoretičnem delu pripraviti izčrpen pregled domače in tuje 

literature s področja managementa, natančneje vodenja in motiviranja ter motivacijskih 

dejavnikov v javnem in zasebnem sektorju. V raziskovalnem delu naloge smo ugotavljali 

razlike med motivacijskimi dejavniki v javnem in zasebnem sektorjem ter tako proučiti, kako 

se v javnem in zasebnem sektorju razlikujejo motivacijski dejavniki. Ugotavljali smo, kateri 

motivacijski dejavniki so najbolj učinkoviti v javnem in kateri v zasebnem sektorju. 

Raziskali smo torej »motivacijske dejavnike« v javnem in zasebnem sektorju ter na osnovi 

rezultatov raziskave podali predloge in smernice managerjem za dvig motivacije v sektorju, 

kjer se bodo posamezni dejavniki izkazali kot pomanjkljivi. Smernice bodo namenjene 

vodstvu, katerega naloga je skrb za motivacijo zaposlenih. Opozoriti želimo na morebitna 

razhajanja v tem, kaj motivira zaposlene v javnem in kaj v zasebnem sektorju. 

Cilj raziskave so: 

 proučiti strokovno literaturo, ki obravnava problematiko motivacijskih dejavnikov; 

 predstaviti pomen motiviranja za organizacijo ter vrste motivacijskih dejavnikov; 

 s pomočjo raziskave ugotoviti razlike med motivacijskimi dejavniki v javnem in 

zasebnem sektorju; 

 s pomočjo raziskave ugotoviti pomanjkljivosti pri motiviranju v javnem in v zasebnem 

sektorju; 

 rezultate raziskave uporabiti kot osnovo za oblikovanje priporočil, s katerimi bi lahko 

vplivali na motiviranost zaposlenih v sektorju, kjer se bodo pokazale šibke točke pri 

motiviranju zaposlenih. 

Izhajajoč iz namena in ciljev kot vodilo pri raziskovalnem delu postavljamo naslednje 

hipoteze: 

H1: Obstaja statistično značilna razlika v pomembnosti motivacijskih dejavnikov med javnim 

in zasebnim sektorjem. 

Prvo hipotezo bomo preverjali s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce, s katerim bomo 

preverjali, ali prihaja do statistično značilnih razlik v stopnji pomembnosti motivacijskih 

dejavnikov glede na neodvisno spremenljivko zaposlitev (1 – javni sektor, 2 – zasebni sektor). 
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H2: Anketirani, ki so zaposleni za nedoločen čas v javnem sektorju, so manj zadovoljni s 

trenutno zaposlitvijo kot anketirani, ki so zaposleni za nedoločen čas v zasebnem sektorju. 

Drugo hipotezo bomo preverjali na manjšem podvzorcu anketiranih, in sicer bomo analize 

opravili samo pri tistih, ki bodo označili, da so zaposleni za nedoločen čas. Primerjavo 

zadovoljstva bomo opravili s pomočjo χ2 statistike, kjer bomo ugotavljali, ali prihaja do 

asociacije oziroma povezanosti med dvema spremenljivkama. Neodvisno spremenljivko 

predstavlja vrsta zaposlitve (1 – javni sektor, 2 – zasebni sektor), odvisno pa zadovoljstvo s 

trenutno zaposlitvijo (1 – da, 2 – lahko bi bilo bolje, 3 – ne, 4 – ne, iščem drugo zaposlitev). 

Po potrebi bomo kategorije odgovorov odvisne spremenljivke združili v manj kategorij, da 

bodo izpolnjeni pogoji za opravljanje testa hi-kvadrat.  

H3: Anketirani v zasebnem sektorju zaznavajo zaposlitev v javnem sektorju kot prednost 

pogosteje kot anketirani, ki so zaposleni v javnem sektorju. 

Tretjo hipotezo bomo preverjali s pomočjo χ2 statistike, pri čemer bomo ugotavljali, ali 

prihaja do asociacije oziroma povezanosti med dvema spremenljivkama. Neodvisno 

spremenljivko predstavlja vrsta zaposlitve (1 – javni sektor, 2 – zasebni sektor), odvisno pa 

zaznavanje dejstva, da je zaposlitev v določenem sektorju prednost (1 – da, 2 – ne, 3 – 

neopredeljen).  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo s pregledom 

strokovnih virov ter domače in tuje literature podali sintezo temeljnih ugotovitev s področja 

motivacijskih dejavnikov. Teoretični del je izdelan s pomočjo deskriptivne oz. opisne metode 

dela za opisovanje teoretičnih izhodišč ter s pomočjo metode kompilacije, ki bo uporabljena 

za povzemanje navedb tujih in domačih strokovnjakov, avtorjev, ki obravnavajo problematiko 

motivacije. Komparativno metodo smo uporabili za primerjavo stališča različnih avtorjev ter 

naših ugotovitev z ugotovitvami drugih strokovnjakov oz. avtorjev, ki obravnavajo podobne 

probleme. 

Raziskava je bila kvantitativna. Izvedena je bila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je služil 

kot merski instrument. Anketni vprašalnik je sestavljen iz uvodnih demografskih vprašanj (za 

pridobitev podatkov o spolu, starosti, izobrazbi anketiranih) ter iz vprašanj v obliki Likertove 

lestvice. Tem sledijo tri vprašanja o tem, ali so zaposleni za določen ali nedoločen čas, 

vprašanje glede zadovoljstva s trenutno zaposlitvijo ter motiviranostjo za delo, ki ga 

opravljajo. Na naslednji dve vprašanji anketiranci prav tako odgovarjajo v obliki Likertove 

lestvice. Zadovoljstvo z motivacijskimi dejavniki so anketirani ocenjevali z ocenami na 

lestvici od 1 do 5, kjer ocena 1 pomeni, da so z dejavnikom popolnoma nezadovoljni, ocena 2, 

da so nezadovoljni, ocena 3, da niso niti nezadovoljni, niti zadovoljni, ocena 4, da so 
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zadovoljni, in ocena 5, da so z dejavnikom zelo zadovoljni. Naslednji dve vprašanji sta 

namenjeni ugotavljanju, ali imajo anketirani možnost napredovanja in kakšno je njihovo 

zadovoljstvo pri usklajevanju poslovnega in zasebnega življenja. Predzadnje vprašanje je 

namenjeno ugotavljanju, ali so anketirani pripravljeni povečati svoj napor pri delu za dodatno 

denarno nagrado in kakšno bi morala biti ta nagrada. Zadnje vprašanje je namenjeno 

ugotavljanju, ali anketirani dejstvo, da so zaposleni v javnem/zasebnem sektorju, čutijo kot 

prednost.  

Anketni vprašalnik smo razposlali med zaposlene v javnem in v zasebnem sektorju. V javnem 

sektorju smo anketne vprašalnike razposlali med zaposlene v Zavodu za zdravstveno 

zavarovanje, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavodu za zaposlovanje, 

ministrstvih, občinskih upravah ter zaposlenim v upravnih enotah. V zasebnem sektorju smo 

anketne vprašalnike razposlali zaposlenim v zavarovalništvu, računovodstvu, revizijskih 

hišah, bankah ter posameznih oddelkih večjih podjetij (vodstvo, kadrovska služba, 

računovodstvo). Tako smo primerjali zaposlene v sorodnih dejavnostih, katerih delo se po 

svoji naravi ne razlikuje veliko. 

Vzorčenje je potekalo po principu snežne kepe. Pri takšnem načinu vzorčenja gre za to, da se 

nekaj anket pošlje izbranim posameznikom s pozivom, naj izpolnijo vprašalnik, ter prošnjo, 

da vprašalnik posredujejo izbranim posameznikom, za katere menijo, da bi bili primerni za 

izpolnitev vprašalnika (na primer sodelavcem, saj so ti zaposleni v istem sektorju). 

Anketiranje je potekalo po elektronski poti, in sicer s pomočjo spletne aplikacije 1ka. 

Rezultate smo predstavili s pomočjo opisne statistike ter podali besedno interpretacijo, tako 

da smo ugotovitve raziskave primerjali z ugotovitvami teoretičnega dela. Za dobljene 

rezultate raziskave smo navajali minimum/maksimum, povprečne vrednosti in standardni 

odklon. Za opisne spremenljivke smo podali odstotke oz. deleže. Primerjali smo motivacijske 

dejavnike v zasebnem in javnem sektorju in za primerjavo uporabili ustrezne statistične 

metode za preverjanje posameznih hipotez.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Za pripravo teoretičnega dela nismo pričakovali omejitev, saj smo predpostavljali, da je na 

voljo dovolj strokovnega gradiva za izdelavo kakovostnega teoretičnega dela naloge. 

Predpostavljali smo tudi, da bomo na osnovi pregleda virov in literature pridobili pregled že 

obstoječih ugotovitev glede motiviranja v javnem in zasebnem sektorju. 

Pri raziskovalnem delu naloge smo pričakovali določene omejitve, in sicer pri tem, da se bo 

pojavila določena količina »nepopolno izpolnjenih vprašalnikov«. Prav tako kot omejitev 

vidimo velikost vzorca, saj bi ta v primeru večjih finančnih zmožnosti lahko bil bistveno 

večji. Omejitev je tudi v primerljivosti organizacije, saj se raziskava nanaša na splošno na 
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zaposlene v javnem in zasebnem sektorju, ne pa na konkretno organizacijo. Tudi časovna 

omejitev izvajanja raziskave je krajša, kot če bi imeli na razpolago daljše časovno obdobje za 

izvedbo raziskave na večjem vzorcu. Kot omejitve vidimo tudi, da anketni vprašalnik lahko 

izpolni kdo, ki ne sodi v naš »okvir«. 
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2 MANAGEMENT IN VODENJE 

Martinčič in Biloslavo (2017, 32) navajata, da je management fenomen 19. stoletja oz. 

industrijske revolucije, ki se je v polni meri razvil šele v začetku 20. stoletja, ter dodajata, da 

je »njegov osnovni namen obvladovati organizacijsko kompleksnost in dosegati stabilnost. 

Procesi, ki jih pripisujemo managementu, v organizacijo vnašajo red in ustaljenost.« Bačlija 

(2015, 71) pojasnjuje vlogo managementa, in sicer navaja, da management s sinonimi 

poslovanja, upravljanje, ravnanje in zagotavljanje v širšem pomenu označuje zagotavljanje 

ciljev organizacije in v ožjem vodenje, vplivanje na posameznike in skupine v organizaciji. 

Tako so managerji v organizaciji tisti, ki skrbijo za usklajevanje virov, tako človeških in 

materialnih kot tudi finančnih. Povezujejo organizacije z zunanjim okoljem, razvijajo vzdušje 

in organizacijsko kulturo, prav tako pa opredeljujejo naloge in se ukvarjajo z načrtovanjem, 

vodenjem, nadzorovanjem in nasploh skrbijo za čim učinkovitejšo in uspešnejšo organizacijo. 

Management veliko pozornost namenja zaposlenim, ki z ustrezno motivacijo postajajo bolj 

inovativni in ustvarjalnejši, s tem pa zadovoljnejši in učinkovitejši. 

Martinčič in Biloslavo (2017, 32) poudarjata, da Tavčar (2000) ugotavlja, da je vodenje 

pomensko ožji pojem od managementa in kot tak predstavlja eno od štirih funkcij 

managementa, to je načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja. Martinčič in Biloslavo 

(2017, 32) pri tem po Kovač, Mayer in Jesenko (2004, 19) povzemata, da je v literaturi moč 

zaslediti »poskuse razmejitve managementa in vodenja z različnimi poudarki, ki 

managementu pripisujejo organiziranost, implementacijo, kompleksnost ter usmeritev v 

sedanjost, vodenju pa vizijo, procese, spremembe in usmerjenost v prihodnost.« 

Kadar govorimo o managementu in vodenju, je treba poznati razliko med managerjem in 

vodjem. Verle in Markič (2012, 81) pojasnjujeta razliko med vodjem in managerjem in po 

Zaleznik (2004) povzemata, da je manager reševalec težav, katerega vprašanje pa se vedno 

glasi: »Kakšni problemi morajo biti razrešeni in kateri so najboljši načini za doseganje 

smotrov in ciljev,« medtem ko po Wilson (2010, 145) gre pri voditeljstvu za odnose, za 

uspešno uvajanje sprememb in prilagajanje, ki zajema: razvijanje in uresničevanje vizije za 

prihodnost in kje želimo biti, izbiranje pravih ljudi in njihovo usmerjanje, motiviranje, 

navduševanje zaposlenih in spodbujanje energije v njih, da bi lahko premagali vse ovire, ki 

jim stojijo na poti, uvajanje sprememb pri metodah in proizvodih, da bi organizacija ostala 

konkurenčna, ter graditev zaupanja. Avtorja (Verle in Markič 2012, 39) pri tem povzemata še 

zanimivo razlago oz. predstavitev managerja po Tavčarju (2002, 338). Ta managerja opisuje 

kot zdravnika, ki preventivno varuje zdravje svojih bolnikov in pri tem poskuša ukrepati 

vnaprej, ko zasluti potrebo ter grozečo nevarnost. Vendar pa se ta pri svojem delu nemalokrat 

zmoti, saj so možnosti, da bo v svojih prizadevanjih uspel, odvisne predvsem od kondicije 

bolnika oz. »robustnosti« organizacije. Slednja raste z akumuliranimi zmožnostmi in pada, če 

v organizaciji nekoristno porabljajo te zmožnosti. Zato je, kot poudarja Tavčar (2002, 338), 

upravičena skrb managerjev za kakovostno sestavo finančnih sredstev, sestavo sodelavcev, 
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ugled podjetja v javnosti, dobro vzdušje in primerno notranjo klimo podjetja, kar povečuje 

»robustnost« podjetja. Pravočasno odločanje managerjev za spremembe je ključno za dobro 

»kondicijo« podjetja.  

2.1 Temeljne funkcije managementa 

V nadaljevanju predstavljamo štiri temeljne funkcije managementa, kot so jih poimenovali 

številni avtorji. To so načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje. 

2.1.1 Načrtovanje  

Ljudje vsak dan nekaj načrtujemo, nekaj planiramo. To pomeni, da delamo nekakšne plane, 

načrte za prihodnje. Tudi Rozman in Kovač (2012, 124) pišeta, da je planiranje začetni korak 

v vsakem zavestno uravnavanem procesu človekovega delovanja ter da si tako vsakdo 

zamišlja cilje, ki jih želi doseči; planira vsako svoje delovanje, bodisi v podjetju bodisi doma 

ali pa kje drugje. Planiranje je torej tudi v managementu ena od pomembnih funkcij. Kot taka 

funkcija planiranja pomeni določanje nekih planov, in sicer pomeni postavljanje ciljev in 

nalog za določeno plansko obdobje na osnovi predvidevanja ter opredeljevanje potrebnih 

virov za njihovo uresničitev (Bitenc 2009, 10).  

Fayol (1949, 43) planiranje oz. načrtovanje opisuje kot ocenjevanje prihodnosti in skrb za 

njeno zagotovitev. Avtor dodaja, da je načrt ukrepanja tisti, ki predstavlja najučinkovitejšo 

orodje planiranja. V takšnem načrtu je treba predvideti rezultate, dejanja, katerim je treba 

slediti, določiti faze, ki jih je treba uresničiti, in metode za izvedbo. Rozman in Kovač (2012, 

127) pojasnjujeta glavno nalogo, namen in cilj planiranja. In sicer navajata, da je glavna 

naloga te funkcije managementa zagotoviti čim bolj nemoteno in smotrno poslovanje ter 

posledično čim večjo uspešnost. Avtorja dodajata, da je namen te funkcije v reševanju 

obstoječih in v preprečevanju novih problemov, v katerem se poskuša rešiti obstoječe 

probleme, pa tudi izkoristiti obstoječe prednosti, saj se s planiranjem tudi vnaprej predvideva 

nastanek morebitnih težav in se jih skuša preprečiti. Izgoršek (2011, 81) pravi, da je ravno 

funkcija planiranja izmed vseh štirih funkcij managementa tista, ki se najbolj dotika vrhnjega 

managementa. Avtorica pri tem dodaja, da gre pri planiranju za celoten proces, ki se prične z 

opredelitvijo poslanstva in vizije. Kot tako je planiranje v podjetjih izključno v rokah vodilnih 

managerjev ali najpogosteje v rokah centralnih oddelkov za planiranje (Izgoršek 2011, 81). 

2.1.2 Organiziranje 

Organizirati pomeni zagotoviti podjetju vse, kar je koristno za njegovo delovanje: surovine, 

orodja, kapital, osebje (Fayol 1949, 53). Rozman in Kovač (2012, 213) pojasnjujeta, da je 

prva faza organiziranja vnaprejšnje zamišljanje organizacije, sledita ji izvedba (uveljavitev) in 
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kontrola. Avtorja sama in tudi tuji avtorji teh treh procesov pogosto ne ločijo in govorijo o 

organiziranju, s čimer razumejo planiranje organizacije, saj o njenem uveljavljanju in kontroli 

govorijo ločeno (Rozman in Kovač 2012, 213). Funkcija organiziranja predvsem pomeni 

razvijanje virov organizacije, da bi dosegli strateške cilje, postavljene s funkcijo planiranja 

(Izgoršek 2011, 83).  

Fayol (1949, 53–54) deli organizacijo oz. organiziranje v materialno in človeško in se 

osredotoča na slednje. Avtor nato navaja naslednje vodstvene naloge, povezane z 

organiziranjem: 

 zagotavljanje, da je načrt preudarno pripravljen in dosledno izveden; 

 ujemanje virov z načrtom; 

 vodenje (ustrezna avtoriteta, nadzor …); 

 usklajevanje in koordiniranje dejavnosti; 

 odločanje; 

 analiza in oblikovanje dela ter izbira osebja; 

 krepitev moči (spodbujanje odgovornosti);  

 skrb za pošteno in ustrezno plačilo;  

 vzdrževanje discipline in sankcije proti napakam;  

 podrejenost posameznih interesov splošnim interesom; 

 boj proti pretirani birokraciji in papirnemu nadzoru. 

2.1.3 Vodenje 

Vodenje je precej širok pojem, zato ne preseneča, da je o samem vodenju v strokovni 

literaturi ogromno napisanega. Tudi Rozman in Kovač (2012, 351) navajata, da je v literaturi 

mogoče zaslediti več opredelitev vodenja in dodajata, da je vodenje, če te smiselno 

povzamemo, razmerje in proces vplivanja (navduševanja, usmerjanja, komuniciranja) vodje 

na druge sodelavce (privržence, skupine), da dosežejo cilje (izvedejo nalogo, uvedejo 

spremembe), ki jih postavi vodja. Bizjak (1998, 125) pojasnjuje, da je vodenje proces, ki 

poteka po fazah in katerega cilj je praviloma reševanje problemov.  

»Voditi pomeni spodbujati, pri čemer ne gre za to, da vodja izgubi avtoriteto, ampak za to, da 

formalno/pozicijsko avtoriteto nadomesti z avtoriteto, ki izhaja iz njegovih kompetenc, znanja, 

osebnostnih lastnosti.« (Stepišnik 2017, 90)  

Grintal (2011, 72) poudarja, da je vodenje ena od funkcij managementa in kot tak je pojem 

vodenja, ki pomeni »vplivanje na druge ljudi, da sodelujejo v prizadevanjih za doseganje 

skupnih ciljev«, pomensko ožji od managementa. Vodje svojo delo opravljajo na različne 

načine. Od slednjih je odvisno marsikaj, in sicer način vodenja močno vpliva na stalno 

zavzetost in stalne izboljšave, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih (Kern-Pipan 2014, 

325). Zato ni vseeno, kako vodja opravlja svojo delo. Vodja je dejavnik, ki ima s svojim 
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delovanjem ključen vpliv na ljudi, na njihove dejavnosti, ima pristojnosti, odgovornosti in 

tudi moč, da sproži procese spreminjanja (Verle in Markič 2012, 81). 

2.1.4 Nadziranje 

Nadzor oz. kontrola pomeni »preverjanje, ali se vse zgodi v skladu s sprejetim načrtom, 

izdanimi navodili in določenimi načeli« (Fayol 1949, 107). Cilj nadziranja je opozoriti na 

pomanjkljivosti in napake, da bi jih odpravili in preprečili njihovo ponovitev, ter tako 

prispevati k nemotenemu delovanju vsakega oddelka podjetja oz. organizacije (Fayol 1949, 

107–108). Nadzor sam po sebi pomeni ugotavljanje, kaj je bilo dejansko narejeno, 

primerjanje s planiranim, ugotavljanje odstopanj, določanje vzrokov za odstopanja in 

ukrepanje, da se planirano uresniči (ali nov plan) (Rozman in Kovač 2012, 433). Izgoršek 

(2011, 85) poudarja, da vsi dobro oblikovani modeli kontrole vsebujejo uporabo povratnih 

informacij, in sicer z namenom, da bi ugotovili, ali rezultati ustrezajo postavljenim 

standardom. Rozman in Kovač (2012, 435) podajata naslednjo opredelitev faz v procesu 

nadzorovanja:  

1. določitev plana, 

2. ugotavljanje (opazovanje) dejanske izvedbe v celoti (ne samo učinkov), 

3. primerjava dejanske izvedbe s planom, 

4. ugotovitev odstopanj, 

5. ugotovitev vzrokov za odstopanja, 

6. določitev ukrepov, da bi dosegli cilje planiranja (ali sprememb plana). 

Nadzor je dragoceno orodje za upravljanje, saj lahko zagotovi potrebne podatke, ki jih 

supervizija ne more zagotoviti, in ker omogoča izogibanje neželenemu presenečenju (Fayol 

1949, 109). Glavna področja nadziranja oz. kontroliranja so (Bitenc 2009, 14): 

 finančno kontroliranje (kontrola denarja, knjigovodstvo, računovodstvo, bilanca stanja, 

izkaz uspeha in izkaz finančnih tokov, finančno analiziranje stanja in poslovanja),  

 kontroliranje proizvodnje oz. osnovne dejavnosti organizacije (nadzorovanje količin, 

rokov in kakovosti, nadzor ekonomičnosti in produktivnosti),  

 kontroliranje v trženju (stroški trženja, ustreznost tržne ponudbe, tržni deleži, jamstvo in 

reklamacije, spremljanje konkurence, napovedovanje trženja itd.),  

 celovito pregledovanje poslovanja (finančna revizija podjetja, pridobivanje raznih 

certifikatov, prevzemi podjetij).  

2.2 Naloge vodje  

Rozman in Kovač (2012, 353) poudarjata zahtevnost in kompleksnost dela vodje, saj se je 

vodenja v primerjavi z drugimi vodstvenimi funkcijami najtežje naučiti. Navajata, da mora 

vodja pri svojem delu doseči ne le to, da podrejeni izvedejo, kar si je zamislil, marveč, da to 
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izvedejo motivirano. Avtorja pojasnjujeta, da gre pri vodenju za proces med vodjo in tistimi, 

ki sledijo ali sledilci (lahko jih imenujemo tudi privrženci) in kjer nadrejeni od podrejenih 

pričakuje izvedbo oz. doseganje ciljev, kot si jih je zamislil, podrejeni sodelavci pa 

pričakujejo, da bo v največji mogoči meri prek uresničevanja skupnih ciljev zagotovljeno tudi 

doseganje njihovih lastnih osebnih ambicij. O resničnem vodenju lahko torej govorimo takrat, 

ko sta prisotna oba predstavljena vidika (Rozman in Kovač, 2012, 353). Naloga vodje je tudi 

ukazovanje. Fayol (1949, 97–98) pojasnjuje naslednje bistvene značilnosti ukazovanja kot 

naloge vodje: 

 poslanstvo ukazovanja je poskrbeti, da se organizacija razvija naprej; 

 cilj ukazovanje je pridobiti optimalno delovanje zaposlenih; 

 umetnost ukazovanja temelji na določenih osebnih lastnostih in poznavanju načel 

managementa; 

 izvajanje ukazovanja temelji na znanju vodje, z upoštevanjem interesov organizacije in 

njenih zaposlenih, z dobrim zgledom; z močnim občutkom za pravičnost in dolžnosti; 

preko dobro razvitih komunikacijskih sistemov; s prenosom nalog; s sprejemanjem načel 

učeče se organizacije (razvijanje pobude med podrejenimi, tako da jim omogoča največji 

delež dejavnosti, ki je skladna z njihovim položajem in zmožnostmi). 

»Vodja je tako tisti, ki usmerja skupino k ciljem, ki so ji zadani od zunaj ali ki so si jih zastavili 

člani sami, kot tudi tisti, ki pridobi skupino in jo usmeri k ciljem, h katerih izbiri je sam odločilno 

prispeval. Vodje skušajo pridobiti ljudi, jih motivirati, povezati in usmeriti k ciljem.« (Izgoršek 

2011, 84)  

Vodje morajo spremljati notranje in zunanje okolje, postaviti strateške cilje in naloge ter 

zagotoviti povratne informacije o učinkovitosti (Antonakis in House 2014, 746). Vodenje 

zaposlenih je torej vse prej kot lahka naloga. Bizjak (1998, 126) dodaja, da mora za uspešni 

potek dela vodja:  

 zagotoviti, priskrbeti sredstva za uspešno delo (funkcionalnost),  

 sistematično organizirati delo (sistematičnost),  

 biti mora podjeten (proaktivnost) in 

 organsko povezati vse napore (integrativnost). 

Bojnec in Papler (2012, 107) poudarjata, da je podjetje oz. organizacija lahko uspešno, če 

zaposleni ustrezno spodbujajo njegove dejavnosti, saj ključno vlogo v podjetju odigrajo prav 

zaposleni in njihove zmožnosti. Dodajata, da je zato pomembno, da »zaposleni poznajo in 

sodelujejo pri postavljanju in uresničevanju ciljev, vizije, strategije in verjamejo v uspeh, so 

pripravljeni dograjevati svoje znanje, spreminjati lastne in utečene načine razmišljanja ter 

obnašanja pri delu«. Takšno spodbujanje je ena ključnih nalog vodij. Ključno je, da za 

»sistemom motivacije zaposlenih stojijo kompetentni vodje, ki iskreno verjamejo v to, da 

zaposleni želijo dobro delati in soustvarjati prijetno vzdušje in ki zaposlene tudi iskreno 

spodbujajo in jim dajejo zgled, kako tako delo in okolje udejanjati.« (Zajc 2014, 63) 
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Pezdirc-Žulič (2012, 91) poudarja, da mora biti vodja sposoben zaznati prave priložnosti na 

trgu, ustvari nove ideje ter izrabiti potenciale svoje organizacije.  

Ivanko (2014, 264) pojasnjuje, da vodilni in vodstveni delavci navadno uporabljajo več stilov 

ter da pri vsakem vodji prevladuje določeni vodstveni stil. Za vsakega vodilnega in 

vodstvenega delavca je pomembno, da pozna svoj stil vodenja in da ga lahko glede na 

razmere spremeni, saj različnim položajem ustrezajo različni stili vodenja. Zato je pomembna 

fleksibilnost vodstvenega obnašanja, medtem ko je gibkost vodenja prilagajanje oz. 

uporabljanje najučinkovitejšega stila vodenja glede na dane razmere (Ivanko 2014, 264).  

Vodenje je odvisno od položaja voditelja v komunikacijski mreži, njegovih voditeljskih 

lastnosti, sposobnosti ter od obstoja privržencev (Biloslavo in Kljajić-Dervić 2016, 79). 
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3 MOTIVACIJA IN MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI  

Motivacija je ključna za uspešno delovanje zaposlenih in za uspešnost same organizacije. 

Glede na to, da v nalogi proučujemo razlike med motivacijskimi dejavniki v javnem in 

zasebnem sektorjem, je ključno, da najprej predstavimo pomen motivacije za zaposlene, za 

organizacijo, pa tudi same motivacijske dejavnike.  

Vsaka organizacija si želi uspešnih zaposlenih. Njihova uspešnost pri delu je odvisna od 

njihove sposobnosti, znanja in motivacije, saj le zaposleni, ki so ustrezno usposobljeni in 

motivirani, delujejo v smeri samorazvoja in na učinkovit način dosegajo pričakovane rezultate 

(Avbar 2016, 228).  

»Temeljni vpliv zaposlenega na delovno uspešnost organizacije predstavlja motivacija.« 

(Podgornik 2012, 104)  

Motivacija zaposlenih tudi pripomore, da zaposleni, ki so za podjetje pomembni, ne zapuščajo 

organizacije (Perko 2017). Razlogov, zakaj je motivacija zaposlenih pomembna in ključna za 

podjetje, je ogromno. V sodobnem poslovnem svetu sta motivacija in zadovoljstvo zaposlenih 

ena od najpomembnejših nalog managementa (Čarman-Bernard 2009, 135). Gre predvsem za 

nalogo, ki jo prevzema vodstvo podjetja oz. organizacije. 

3.1 Opredelitev motivacije zaposlenih  

Psihologija motivacije se ukvarja z vprašanjem, kaj ljudi privede do tega, da nekaj naredijo ali 

ne naredijo (Jaušovec 2010, 51). Gre za zelo splošno in preprosto opredelitev motivacije. 

Motivacija je izrazito psihološki proces spodbujanja ljudi k ukrepanju in doseganju določene 

naloge (Tella 2007, 2). 

»Motivacija je splet različnih silnic, ki vplivajo na človekovo vedenje in ga vzdržujejo. Je tisto, 

zaradi česar ljudje ob določenih sposobnostih in znanju delajo. Je proces spodbujanja hotenj, 

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

usmerjajo njegovo delovanje k cilju.« (Grintal 2011, 104)  

Motivacija je torej vse tisto, kar posameznika spodbudi, da na določen način ravna, da izvede 

neko dejavnost k želenemu cilju in pomeni ohranjanje velike stopnje pripravljenosti in 

vztrajnosti slediti ciljem tudi v primeru težav (Krajnc 2012, 61).  

Pri skoraj vseh teoretikih je mogoče zaslediti enako osnovno delitev motivacije, in sicer 

delitev na zunanjo in notranjo motivacijo, pri čemer je zunanja vse, kar posameznika iz okolja 

spodbuja in poganja k dejanjem, medtem ko notranja izvira z individualnih stališč 

posameznika, je podkrepljena sama v sebi in odraža osebno doživljanje (Bele 2013, 108). To 

velja tako za motivacijo nasploh kot za motivacijo v delovnem okolju. Nas zanima predvsem 

slednja. Jaušovec (2010, 51) poudarja, da motivacija pojasni, zakaj ljudje podobnih 
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sposobnosti dosežejo različno mnogo. Avtor pri tem še izpostavlja, da je večina motivacije 

usmerjena k pozitivnim stvarem, medtem ko se pri motiviranju izogibamo temu, kar je boleče 

in/ali neprijetno. 

Ivanko (2014, 265) povzema po Možini (1972, 79), da je motiviranje pomembna vodstvena 

dejavnost v vsaki organizaciji, s katero usmerjamo delovanje izvršilnega podsistema v 

četverni povezanosti: načrtovanje – motiviranje – organiziranje – usklajevanje. Ivanko (2014) 

dodaja, da motiviranje pomeni pridobivanje izvajalcev za cilje in naloge ter usklajevanje 

njihovih interesov z interesi organizacije. Motiviranje je torej naloga vodilnih. O samem 

motiviranju bomo več pisali v nadaljevanju ter tako dodatno pojasnili pojem motiviranja 

zaposlenih.  

3.2 Motiviranje – naloga vodje 

Ker je zadovoljstvo zaposlenih področje, ki je vselej aktualno za vsako organizacijo, je 

pomembno, da vodstvo posveča temu posebno pozornost, saj zadovoljen delavec prinaša 

dobre rezultate, v delo vloži vse svoje znanje in sposobnosti (Červ 2012, 30). Motivacija 

zaposlenih je bila vedno osrednji problem za voditelje in vodje, saj nemotivirani zaposleni 

opravljajo delo z manj truda, se izmikajo delu in tudi zapustijo organizacijo (Ganta 2014, 

221). Kramar Zupan (2009, 157) pojasnjuje, da je motivacija ali motiviranje, gledano zlasti z 

vidika managerjev, zbujanje potreb ali pa zavesti o potrebi ob sočasnem nakazovanju možnih 

rešitev za njihovo zadovoljitev. V združbah temelji usmerjanje delovanja zaposlenih na 

mehanizmu motiviranja. Vodja želi od posameznega zaposlenega specifično delovanje, na 

drugi strani ta zaposleni želi od vodje specifična sredstva za zadovoljevanje svojih potreb. 

Vodja mora zato jasno opredeliti želeno delovanje posameznega zaposlenega v podjetju, to je 

specifično opredeliti, kaj so njegove naloge in kakšne rezultate od njega pričakuje. Na merila 

uspešnosti izvajanja posameznih delovnih nalog mora vodja jasno navezati tudi nagrade, ki z 

vidika posameznika predstavljajo sredstva za zadovoljitev potreb, in kazni (Kramar Zupan 

2009, 157). 

Ivanuša-Bezjak (2006, 92) navaja, da mnogi gospodarstveniki menijo, da je motiviranje 

znanje, ki bi ga morali imeti vsi vodilni delavci, ter pri tem dodaja, da sposobnost motiviranja 

ni »čarobni napoj«, ki ga vodja dobi med izobraževanjem in ga po potrebi uporabi, ampak 

sestavni del osebnosti. Kramar Zupan (2009, 121) povzema po Nosanovi (1999, 12) naslednje 

ključne vodstvene sposobnosti in značilnosti vodij: 

 sposobnost kakovostnega odločanja, 

 upravljanje s kreativnostjo, 

 obvladovanje paradoksov, 

 globalno in vsestransko predvidevanje prihodnosti, 

 politična modrost, vizionarstvo, 

 strateško razmišljanje in predvidevanje razvoja dogodkov, 
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 sposobnost vodenja na daljavo, poveljniške sposobnosti, 

 managerski pogum, sposobnost presoje ljudi. 

Različni vodje dosežejo motivacijo na različne načine in pri tem uporabijo (Ivanuša-Bezjak 

2006, 92): legitimno moč, moč pritiska, ekspertno moč, referenčno moč in moč nagrajevanja. 

Ivanuša-Bezjak (2006, 92) dodaja, da je najboljši način, da vodja ugotovi, kaj motivira ljudi, 

ta, da jih vpraša; pri tem poudarja, da poznamo dve vrsti ljudi – ljudi, ki želijo nekaj imeti, ter 

ljudi, ki želijo nekaj biti in postati. Nadaljuje (Ivanuša-Bezjak 2006, 92), da je največja 

motivacija za prve denar, medtem ko drugim mnogo več pomenijo položaj, delo in funkcija, 

ki jo opravljajo. Zanje je možnost napredovanja in izobraževanja pravi izziv.  

Kejžar (2014, 156) navaja, da je zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu pomembno 

povezano z njihovo motivacijo, in dodaja, da na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo številni 

dejavniki, ki so med seboj povezani posredno in neposredno. Ločimo jih lahko na dejavnike, 

ki so povezani s položajem posameznika znotraj organizacije (posameznikove želje, cilji, 

zadoščene osebne potrebe itd.), in na dejavnike, ki so povezani z motivacijskimi dejavniki v 

delovnem okolju, ki vplivajo na vse. Prav za slednje velja, da so odvisni predvsem od vodij 

oziroma lahko bi rekli, da so skoraj vsi navedeni motivatorji v rokah vodij (Kejžar 2014, 156). 

Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek (2015, 26) opozarjajo, da so ključni vzroki za fluktuacijo 

in prezentizem (zmanjšano učinkovitost posameznika na delovnem mestu ) slabi medsebojni 

odnosi ter drugi dejavniki, ki povzročajo stres, povezan z delom (nezanimivo delo, slabe 

delovne razmere, slabe možnosti za izobraževanje, neustrezno nagrajevanje, ovire pri 

napredovanju, premajhna motivacija, nezadovoljstvo itd.). Torej tudi slaba ali premajhna 

motivacija sodi med razloge za fluktuacijo in prezentizem. Zato je ta naloga vodij še toliko 

pomembnejša. Vodje morajo dobro poznati svoje zaposlene in uporabiti različne taktike 

motiviranja, da lahko svoje zaposlene motivirajo na podlagi njihovih osebnih želja in potreb 

(Ganta 2014, 221). 

3.3 Dejavniki motivacije 

Pri motivaciji zaposlenih se pojavlja vprašanje, zakaj ljudje delajo. Benčina (2016, 27) je pri 

opazovanju zaposlenih ugotovila, da se ljudje za delo odločajo zaradi eksplicitnih (jasnih, 

neposrednih, npr. denar) in implicitnih (prikritih, npr. lastno zadovoljstvo) nagrad. Avbar 

(2016, 230) poudarja, da obstajajo mnogi motivacijski pristopi, ki pomagajo pri motivaciji 

posameznika ali celotne skupine, ter dodaja, da je mogoče z nekaterimi od njih tudi ugotoviti, 

kateri so tisti dejavniki, ki jih motivirajo. Avtor pri tem svetuje, da je za podjetje oz. 

organizacijo najbolje, da si izbere več različnih motivacijskih teorij ter z njimi poskuša najti 

tiste dejavnike, ki bi lahko zadovoljili čim več potreb zaposlenih. Posameznike torej motivira 

mnogo stvari oz. različni dejavniki, kot so plača, odnosi s sodelavci, delo z otroki itd. 

(Benčina 2016, 29). 
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Čarman-Bernard (2009, 138) je z raziskavo ugotovila, da ustrezen način motiviranja 

zaposlenih vpliva na njihovo zadovoljstvo, posledično pa tudi na boljše poslovne rezultate 

organizacije. Pri tem je avtorica poudarila, da kljub temu ni enotne formule za motivacijo, saj 

so si zaposleni med seboj zelo različni, poleg tega se njihove prednostne naloge spreminjajo, 

in sicer glede na motivacijske dejavnike. Motivacijske dejavnike najpogosteje delimo v dve 

skupini, in sicer na materialne in nematerialne dejavnike, ki se med seboj nenehno prepletajo, 

dopolnjujejo in nadomeščajo (Čarman-Bernard 2009, 137). Pomembno je, da vodja kot 

motivator izbere tiste motivacijske dejavnike, ki imajo največjo potencialno moč, in jih uvede 

v prakso (Čarman-Bernard 2009, 137).  

Raspor (2017, 37) navaja, da so bile na osnovi motivacijskih dejavnikov razvite različne 

lestvice motivacijskih dejavnikov, ki so namenjene ugotavljanju temeljnih delovnih motivov 

na prvi ravni zaposlenega ali skupine zaposlenih, in so postavke v lestvici zapisane v želeni 

obliki (npr. dobra plača in druge materialne ugodnosti). Lestvica delovnih motivov oz. 

motivacijskih dejavnikov, kot jo Raspor (2017, 38) povzema po Pogačnik (1997), je 

naslednja: 

 dobre delovne razmere, 

 lahko delo, ki mu je človek brez težav kos, 

 dobra obveščenost o dogajanju v podjetju, 

 dobre možnosti napredovanja, 

 dobra plača in druge materialne ugodnosti, 

 dobri medosebni odnosi s sodelavci,  

 soodločanje pri delu in poslovanju, 

 stalnost zaposlitve, 

 dobre možnosti strokovnega razvoja, 

 ugled dela, 

 svoboda in samostojnost pri delu, 

 ustvarjalno delo, 

 varno delo, 

 dober vodja in 

 zanimivo delo. 

Po tej lestvici vprašani (zaposleni) motive razvršča glede na njihovo pomembnost. 

Motivacijske dejavnike predstavljamo v nadaljevanju.  

Kušarjeva (2014, 15) je v svoji raziskavi ugotavljala, kaj motivira ljudi pri delu, ki ga 

opravljajo. Raziskavo je izvedla na 25 naključno izbranih osebah različnih starosti in 

poklicev. Ugotovila je, da zaposlene najbolj motivirajo dobri odnosi, delo z izzivi, možnost 

napredovanja in možnost nagrajevanja. Ugotovila je, da je veliko dejavnikov, ki jih zelo 

motivirajo. Kot najslabši dejavnik motiviranja se je izkazala varnost zaposlitve, saj je le en 
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anketiranec menil, da ga varnost zaposlitve zelo malo motivira. Prav tako je ugotovila, da bi 

skoraj vsi anketirani (84 %) prevzeli več dela v zameno za višjo plačo. Plača se je tudi sicer 

izkazala kot dober motivacijski dejavnik. Verle in Markič (2010, 136) opozarjata na 

raziskavo, v kateri so strokovnjaki proučevali vlogo odnosov med nadrejenimi in podrejenimi 

v ameriških podjetjih. Ugotovili so, da se 40 % zaposlenih ne razume s svojimi vodilnimi, le 

eden od treh vodilnih trdi, da je dober manager, dve tretjini zaposlenih se ne identificirata s 

cilji organizacije in nista motivirani za doseganje ciljev organizacije, prav tako niso 

zadovoljni z napredovanjem, nagrajevanjem in zavarovanjem, nezadovoljstvo pa se še 

povečuje.  

Dejavniki motivacije so lahko različni. Koliko kateri od njih motivira zaposlene, je odvisno 

tako od zaposlenih posameznikov kot od vodje, ki jih motivira, in od delovnega okolja ter 

delovnih razmer in pogojev dela. Ustrezen način motiviranja vsekakor prinese ogromno za 

organizacijo in njene zaposlene. A doseči ustrezno raven motivacije zaposlenih je vse prej kot 

lahka naloga. Pomembno je, da vodja, katerega naloga je motiviranje, pozna svoje zaposlene 

in njihove vrednote ter ve, kaj jih motivira. Ključno je torej poznavanje motivacijskih 

dejavnikov in njihovega učinka na zaposlene. Ključne motivacijske dejavnike predstavljamo 

v nadaljevanju.  

3.3.1 Plača in druge materialne nagrade 

Čarman-Bernard (2009, 137) navaja, da med materialne motivacijske dejavnike spadajo plača 

ter najrazličnejše nagrade, premije, ugodnosti, dodatki itd. Avtorica dodaja, da je plača, vsaj 

za večino zaposlenih, še vedno najpomembnejši vir sredstev za preživetje in izboljšanje 

kakovosti življenja. Ker zaposleni vsako spremembo v plačnem sistemu občutijo in temu 

ustrezno prilagodijo svoje vedenje, je plača pomemben motivacijski dejavnik, ki zaposlene 

spodbuja k delu.  

Pri vprašanju, zakaj ljudje delajo, je mogoče ugotoviti, da veliki večini delo pomeni vir 

dohodka – gre za zunanjo motivacijo, dvig stimulacije ter možnost za oblikovanje socialnih 

stikov (Benčina 2016, 27). Plača je torej pomemben motivacijski dejavnik, saj si, kot dodaja 

Benčina (2016), nihče ne more privoščiti, da bi na delo hodil zgolj zaradi veselja. Poleg plače 

so pomemben dejavnik motivacije tudi druge materialne nagrade. Kot poudarjata Antončič in 

Auer (2010, 117), je za večino podjetij sistem nagrajevanja kljub uporabi (tudi nedenarnih) 

nagrad pomemben dejavnik za pridobivanje, motiviranje in ohranjanje zaposlenih v delovnem 

razmerju. 

»Pri nagrajevanju zaposlenih so poleg raznih ugodnostih, bonitet in pohval pomembni tudi drugi 

elementi nagrajevanja, kot so: plača, stalnost zaposlitve, možnost izobraževanja, možnost 

napredovanja, organizacijsko vzdušje, organizacijska kultura.« (Antončič in Auer 2010, 119) 
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Zajc (2014, 63) opozarja, da naj podjetje, če pri nagrajevanju zaposlenih uporablja 

materialna/finančna sredstva, z njimi ravna skrbno. Pri tem so nagrade lahko enake, lahko 

različne (osebno obarvane), lahko je ‘stimulacija’ redna (mesečno, polletno, ob koncu leta 

itd.), lahko se jo izplača ob konkretnem zaslužnem dejanju. Ključno je, da obstaja vnaprej 

izdelan sistem, ki ga poznajo in izvajajo vsi zaposleni (Zajc 2014, 63). Tudi Hossain in 

Hossain (2012) poudarjata, da nepošten sistem plač in materialnih nagrad deluje 

demotivacijsko.  

Dular in Markič (2012, 79) opozarjata, da so zaposleni dejavni opazovalci v podjetju oz. 

organizaciji in kot taki vidijo, kako so nagrade in kazni razdeljene. Dular in Markič (2012, po 

Colquitt et al. 2001) dodajata, da lahko zaposleni takšno delitev nagrad dojemajo kot pošteno 

ali nepošteno glede na to, ali jo je dobil tisti, ki si jo je zaslužil, ali je proces delitve pošten in 

ali se ravna s posameznikom spoštljivo. 

3.3.2 Komuniciranje  

Dobro poslovno komuniciranje vsakega podjetja je strateška usmeritev vodstva in zaposlenih 

(Peterlin 2013, 75). Komuniciranje v organizaciji mora biti takšno, da omogoča izmenjavo in 

posredovanje informacij tako, da zagotovi učinkovito sporazumevanje (Peterlin 2013, 84). 

Žužman, Moretti in Žužman (2014, 6) poudarjajo, da se s pravočasnim informiranjem 

povečata tudi zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih. Uspešno komuniciranje znotraj 

podjetja oz. organizacije se mora začeti pri najvišjem vodstvu storitvene organizacije, v 

njegov proces pa morajo biti dejavno vključene tudi vse ostale kategorije zaposlenih (Rijavec 

1999, 622). Z dostopnostjo do informacij, medsebojnim obveščanjem in ustreznim 

komuniciranjem lahko vodja odlično motivira svoje zaposlene (Tella 2007, 4). Scobie (2009, 

119) navaja, da mora dober vodja pri komuniciranju s svojimi zaposlenimi razumeti, da ljudje 

ne berejo misli, da je poslušanje pogosto najpomembnejši del uspešnega komuniciranja, da 

zaposlenim da vedeti, kaj od njih pričakuje, da omogoči priložnost za komuniciranje, da 

razume neformalne kanale komunikacije (tajno poročanje, ogovarjanje, govoričenje), da 

izbere ustrezen kanal, vsebino sporočila, čas komuniciranja in da zmanjša hrup. 

3.3.3 Medsebojni odnosi 

Odnosi med zaposlenimi in interakcija med njimi so pomemben vzvod doseganja uspešnosti 

podjetja (Makovec-Brenčič, Rašković in Škerlavaj 2008, 747) in tudi močno sredstvo 

motiviranja, saj »kakovost odnosov v podjetju, sproščenost in spoštljiv odnos med vsemi 

sodelavci močno vplivajo na motivacijo zaposlenih« (Zajc 2014, 63). 

Tako so medosebni oz. medsebojni odnosi eno izmed najpomembnejših področij, s katerimi 

se mora ukvarjati vsako vodstvo v organizaciji (Škerget 2016). Kot taki so pogojeni z vsemi 

zaposlenimi, z njihovim delom, njihovo komunikacijo, osebnostnimi značilnostmi, navadami, 
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vrednotami itd. (Škerget 2016). Odgovornemu delodajalcu bo pomembna ozaveščenost 

zaposlenih o tem, kako prispevati k dobri klimi, predvsem pa znanje in veščine vodij, da ti 

znajo z ljudmi, da jih uspešno motivirajo, med njimi ohranjajo pozitiven odnos do dela in do 

sodelavcev ter da znajo pravilno ukrepati ob morebitnih nepravilnostih, težavah, konfliktih 

itd. (Zajc 2014, 19). 

Kot smo že omenili, Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek (2015, 26) opozarjajo, da so ključni 

vzroki za fluktuacijo in prezentizem slabi medsebojni odnosi. Tudi Podgornikova (2012, 10) 

navaja, da raziskave kažejo, da zaposleni pogosteje zamenjajo delovno mesto zaradi slabih 

medosebnih odnosov in dela kot takega in ne toliko zaradi zunanjih materialnih spodbud, kot 

so dobra plača, denarne nagrade in podobno, ali nematerialnih spodbud, kot so delovne 

razmere, varnost pri delu in podobno. Zato menimo, da so odnosi izjemno pomemben 

dejavnik motivacije. Ažman (2015, 17) poudarja, da je bistvo medsebojnih odnosov v 

podjetjih komunikacija med zaposlenimi in vodji ter pravočasno razreševanje težav. 

Medosebni odnosi so izjemno pomembni in zato je pomembno in vredno vlagati vanje, saj 

lahko z malo truda prihranimo veliko finančnih sredstev, ki jih lahko podjetje nameni na 

primer za promocijo zdravja in tako še izboljša zadovoljstvo zaposlenih (Ažman 2015, 17). 

Ažman (2015, 18) opozarja, da se podjetja ne zavedajo posledic, ki jih prinašajo slabi 

medsebojni odnosi, slaba komunikacija in posledično stres, zaradi katerih se lahko pojavi 

večja odsotnost z dela. Vodstvo običajno meni, da se to dogaja drugim, ne pa tudi njim.  

3.3.4 Pohvale in graje 

Zajc (2014, 62) navaja, da graja in pohvala dajeta usmeritve za kakovostno delo in vedenje 

vsem zaposlenim. Avtorica dodaja, da upravičena in v primernem trenutku podana pohvala 

zaposlenega, ki potrjuje, da ravna prav, spodbudi k temu, da s take vrste ravnanjem nadaljuje, 

ostalim zaposlenim pa daje informacijo, kakšne vrste delo oz. ravnanje je pričakovano in 

cenjeno. V primeru, da pohvale niso podane, ko bi morale biti to večino zaposlenih odvrne od 

tega, da bi se sploh še trudili, saj pričnejo razmišljati o tem, da ni smiselno vlagati dodatnega 

truda v izpolnjevanje rokov, v presežek kakovosti, v nove rešitve, če tega nihče niti ne opazi, 

še manj ceni, ali pa si zasluge za opravljeno delo lastijo drugi (Zajc 2014, 62). Prav tak 

negativen učinek ima na zaposlene, ki v delo vlagajo veliko truda, tudi odsotnost kritike in 

sankcij za tiste, ki ne delajo, delajo slabo ali pa s svojim ravnanjem povzročajo škodo (Zajc 

2014, 62). 

Tudi Dragman (2014, 102) navaja, da osebne pohvale zaposlenih s strani vodje vplivajo na 

zadovoljstvo zaposlenih ter tako posledično vplivajo tudi na sproščanje človekovih 

ustvarjalnih potencialov. Avtor dodaja, da tako velja tudi, da opuščanje izvajanja osebnih 

pohval s strani vodje lahko privede do nezadovoljstva zaposlenega na delovnem mestu. Tudi 

Kušarjeva (2014, 131) je ugotovila, da je pohvala zaposlenih dobra motivacija, saj so 

pohvaljene osebe bolje motivirane pri delu kot tiste, ki pohvale niso bile deležne. Tako 



20 

pohvala kakor tudi graja sta torej lahko dobra načina motiviranja, s katerima lahko vodja 

doseže veliko z zelo malo truda.  

3.3.5 Možnost izobraževanja in napredovanja 

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je pomemben motivacijski dejavnik, saj 

zaposlenim omogoči priložnost za profesionalni razvoj, dvig samopodobe in priložnost, da 

doprinesejo k inovacijam podjetja (Tella 2007, 4). Da imajo zaposleni na svojem delovnem 

mestu možnost dodatnega izobraževanja in/ali napredovanja, je torej lahko zanje močan 

motivacijski dejavnik. Oblak (2005, 240) poudarja, da je pomembno, ali in v kakšni meri 

podjetje spodbuja osebni razvoj zaposlenih tudi tako, da jim (so)financira šolanje na 

fakultetah, seminarjih, učenje tujih jezikov itd., saj je lahko to dodatna motivacija za resnično 

stremljenje k večji uspešnosti podjetja oz. neke enote.  

Napredovanje je lahko dobra motivacija, saj se tako zaposleni premesti na višji hierarhični 

položaj, ki zahteva od njega večjo sposobnost koordinacije podrejenih kot na prejšnjem 

delovnem mestu (Oblak 2005, 240). Tudi Marzel (2000, 350) poudarja, da je napredovanje 

oz. možnost razvoja kariere posebno motivacijsko sredstvo, ki človeka sili v določene 

dejavnosti. Da je možnost napredovanja za zaposlene motivacija, mora imeti organizacija 

vzpostavljen sistematičen in formaliziran koncept napredovanja in vnaprej jasno določene 

poti napredovanja ter hkrati definirane pogoje (Marzel 2000, 350). Nepošten sistem 

napredovanja deluje vse prej kot motivacijsko.  

3.3.6 Pripadnost organizaciji 

Mesner-Andolšek in Štebe (2011, 855) povzemata po Meyer in Allen (1997) naslednjo 

opredelitev pripadnosti organizaciji – »je psihološka vez med zaposlenim in njeno/njegovo 

organizacijo, zaradi katere je manj verjetno, da bo zaposleni zapustil organizacijo 

prostovoljno«. Mesner-Andolšek in Štebe (2011, 855) dodajata, da takšna opredelitev 

vključuje tri dimenzije: čustveno pripadnost, kontinuirano pripadnost in normativno 

pripadnost, ki je posledica družbenih in moralnih norm.  

Zajc (2014, 19) poudarja pomen pripadnosti organizaciji za zaposlene. Navaja, da se bo prav 

vsak posamezen zaposleni, ki ve, vidi in čuti pripadnost do organizacije, v kateri je zaposlen, 

da torej vidi in čuti, da je pomemben del kolektiva, potrudil in rešil težavo v svoje dobro in v 

dobro podjetja. Medtem velja, da bo tam, kjer takšnega občutka ni, kjer torej ni zaupanja in 

spoštovanja, šlo težje (Zajc 2014, 19). Zaposleni, ki čutijo pripadnost, so za podjetje 

učinkoviti (Markič in Verle 2010, 141). 
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3.3.7 Delovni čas  

Delovni čas je pomemben dejavnik motivacije, saj, kot poudarjata Molan in Molan (2010, 

10), vpliva na človekovo počutje in razpoložljivost, ter dodaja, da se zaradi negativnih 

vplivov delovnega časa (predvsem nočnega dela in podaljšanega delovnega časa) pojavijo 

kronična utrujenost, slabše počutje, anksioznost, depresivnost, upad učinkovitosti. Vsekakor 

si noben od zaposlenih ne želi takšnih počutij. Dobro počutje na delovnem mestu je izjemno 

pomembno in je pomemben način motiviranja. Tudi Bilban in Stare (2015, 40) poudarjata, da 

je delovni čas (njegova dolžina in struktura) eden od najbolj očitnih in najpomembnejših 

vidikov celotnega področja poklicne izpostavljenosti. Avtorja dodajata, da vse več znanstvene 

literature dokazuje vpliv podaljšanega delovnega časa in nestandardnih delovnih ur na 

različna področja zdravja, predvsem na razvoj akutnih reakcij, kot so stres, utrujenost, motnje 

spanja, škodljiva vedenja, na primer kajenje in sedeč življenjski slog, pa tudi na bolj 

dolgoročne izide, kot so bolezni srca in ožilja, prebavne motnje, mišično-kostna obolenja in 

duševne bolezni (Bilban in Stare 2015, 43).  

Oblak (2005, 240) opozarja, da sicer prilagodljiv (drseč) delovni čas na eni strani povečuje 

motivacijo zaposlenih, saj jim daje pomemben občutek večje svobode pri delu in hkrati 

omogoča izbiro urnika, da bodo v rokih dokončali delo, a hkrati je na drugi strani v takšnem 

primeru treba zagotoviti, da bodo ljudje dosegljivi v tistem času, ko je njihova prisotnost 

potrebna za usklajeno delovanje neke enote kot celote. Takšen delovni čas zato zaradi narave 

dela ni možen vselej v vsakem delovnem okolju, četudi bi si delodajalci in zaposleni to želeli.  

3.3.8 Delovno okolje 

Pomembno je tudi delovno okolje in tako razmere, v katerih delajo zaposleni. Takšno okolje 

je lahko za zaposlene kaj hitro obremenjujoče. Oblak (2005, 240) poudarja, da delovne 

razmere pomembno vplivajo na motivacijo. Avtor opozarja, da se zaposleni, dokler so takšni 

pogoji dobri, tega niti ne zavedajo, a ko ni tako, se vse hitro opazi. Pomembno je, da imajo 

svojo besedo pri odločanju o delovnih pogojih (npr. ureditev pisarne) tudi zaposleni, saj to 

vpliva na njihovo motivacijo z dveh vidikov. Prvi je lastna pomembnost, da imajo možnost 

odločati o delovnem okolju, in drugi je dobro počutje v okolju, kjer delajo. Molan in Molan 

(2010, 14) poudarjata, da lahko vplivi delovnega okolja za zaposlene povzročajo dodatno 

obremenitev in hitrejše pojavljanje nekaterih sprememb počutja v obliki utrujenosti, 

agresivnega reagiranja in konfliktnosti. Zato je dobro delovno okolje, kjer vlada pozitivna 

klima in so zagotovljeni primernimi pogoji za delo, pomemben motivacijski dejavnik. Bilban 

(2015) izpostavlja zanimiv dejavnik zdravega delovnega okolja. In sicer so to njegove barve. 

Kot poudarja avtor, so namreč barve prostora tiste, ki vplivajo na počutje, zdravje in delovno 

storilnost. Glede na to, da na delovnem mestu ljudje preživijo ogromno časa, je pomembno, v 

kakšnem prostoru preživijo ta čas. Bilban (2015, 49) celo loči barve delovnega okolja glede 

na funkcijo, ki jo organizacija opravlja, in sicer: 
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 Pri objektih z javno funkcijo morajo barvni toni vgrajenih materialov in elementov v 

prostoru odražati dejavnosti oz. funkcije prostora, ne da bi se uporabnik tega zavedal. Ob 

vstopu v prostor se mora posameznik zavedati, kje se nahaja oz. kaj se v tem prostoru 

dogaja. Tako je mogoče z ustrezno izbiro barve vplivati na vzdušje v prostoru in 

posledično na počutje ljudi, ki se v njem zadržujejo ali vanj vstopajo.  

 Barvni toni v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah morajo pomirjati. Zato morajo 

biti takšni toni pastelni. To je razlog, zakaj se v objektih zdravstvene oskrbe najpogosteje 

uporabljata naravni barvi modra in zelena, in sicer obe v pastelnih tonih. 

 Pisarna je prostor podjetnika, kjer ta preživi večji del svojega dneva. Zasebni podjetniki 

lahko svoje delovno okolje barvno povsem spremenijo in prilagodijo željam ljudi, ki so v 

njih. Tako lahko utrudljive in naporne delovne razmere spremenijo v take, ki motivirajo in 

navdihujejo. 

 V delavnicah je treba oz. bi bilo treba ustvariti čim bolj naravno delovno ozračje, kjer se 

delavec počuti »kakor na prostem« in nima občutka utesnjenosti. Zato je dobro s svetlimi 

barvami na stropih posnemati dnevno svetlobo in sij neba, s tem pa se obenem tudi 

optično povečajo razsežnosti delovnega prostora. Stroji naj bodo na površini obarvani 

tako, da ni slepečega bleska, ki neugodno vpliva na oči in tudi na počutje delavca.  

Bilban (2015, 51) poudarja, da lahko s spodbudnimi barvami delovnega okolja izboljšamo 

motivacijo za delo, utrdimo zdravje in povečamo storilnost zaposlenih. Menimo, da gre za 

razmišljanje in motivacijski pristop, ki ni toliko razširjen.  

3.3.9 Možnost soodločanja 

Markič in Verle (2010, 137) poudarjata, da sodi delegiranje moči in možnost odločanja 

zaposlenih med najpomembnejše orodje za motiviranje zaposlenih. Takšna možnost jim daje 

občutek pomembnosti in pripadnosti. Dobijo občutek, da so cenjeni in spoštovani. Avtorja 

povzemata, da raziskave kažejo, da zaposlene najbolj motivirata njihova osebna uspešnost, 

njihova osebna izbira, kako opraviti določeno nalogo in uporabiti svojo kreativnost. Ljudje 

imajo namreč potrebo po samodokazovanju in le preko uresničitve oz. zadovoljitve te potrebe 

se počutijo pomembne in uspešne. 

Možnost odločanja je torej precej močan dejavnik motiviranja, saj v zaposlenih spodbudi 

mnoga pozitivna čustva, ki jih spodbudijo k delu. S tem ko zaposleni dobijo možnost 

soodločanja, se počutijo pomembne in to v njih spodbudi motiviranost za delo. Vodstvo je 

tisto, ki mora poskrbeti za motivacijski dejavnik in omogočiti zaposlenim možnost 

samostojnega odločanja pri delu, vendar znotraj določenih in podrobno opredeljenih meja 

(Rijavec 1999, 624). 

Motiviranje zaposlenih je kot naloga vodij vedno bila in vedno bo aktualna problematika. 

Obstaja sicer vrsta motivacijskih dejavnikov, kot smo jih predstavili, a pomembno oz. ključno 
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je, da vodja za svoje zaposlene izbere tiste prave. Tiste, s katerimi lahko doseže optimalen 

učinek motiviranja glede na razmere in zaposlene. To pa je težja naloga, kot se zdi. 

Predstavljeni motivacijski dejavniki so tisti, ki torej spodbujajo, motivirajo zaposlene pri delu. 

Vendar pa je veliko odvisno od delovnega okolja in narave dela, pa tudi od vodilnega osebja. 

Tako se lahko predstavljeni motivacijski dejavniki razlikujejo tudi glede na to, ali motiviramo 

zaposlene v javnem ali zaposlene v zasebnem sektorju. O tem več v naslednjem, četrtem 

poglavju.  
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4 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU  

Glede na to, da je namen magistrskega dela ugotoviti razlike med motivacijskimi dejavniki v 

javnem in zasebnem sektorjem ter tako proučiti, kako se motivacijski dejavniki v javnem in 

zasebnem sektorju razlikujejo, je prav, da predstavimo motivacijske dejavnike in raziskave o 

motiviranju v javnem sektorju, kakor tudi motivacijske dejavnike in raziskave o motiviranju v 

zasebnem sektorju.  

Za motivacijo in motiviranje zaposlenih pri delu sicer velja, da temelji na določenih 

zakonitostih, ne glede na to, ali gre za zaposlene v javnem ali v zasebnem sektorju. Kljub 

temu med sektorjema obstajajo določene razlike. Te razlike so predvsem v motivacijskih 

dejavnikih. Tako obstajajo razlike med javnim in zasebnim sektorjem na področju vodenja in 

motiviranja. V lastni raziskavo bomo tudi sami ugotavljali, kateri motivacijski dejavniki so 

najbolj učinkoviti v javnem in kateri v zasebnem sektorju. A še prej si poglejmo, kaj so na 

tem področju ugotovili avtorji, ki so že raziskovali področje motivacije v javnem in zasebnem 

sektorju.  

4.1 Javni sektor 

Kejžar (2014, 115) opozarja, da opredelitev javnega sektorja, posebej v smislu ločitve od 

zasebnega, ni povsem jasna in se z njo ukvarjajo različni avtorji že od rimskih časov dalje. Pri 

tem dodaja, da obstaja več meril in definicij, na primer vir financiranja, subjekti, status 

zaposlenih itd.  

Bačlija (2015, 21) poudarja, da temeljna značilnost managementa v javnem sektorju ni 

ustvarjanje dobička ali razpolaganje z dobičkom po lastni presoji, temveč se ta vloga prenese 

nazaj v dejavnost organizacije. Nadaljuje, da je za javni management značilno uvajanje 

tekmovalnosti (namen uvedbe tekmovalnosti je odstranitev monopolnih izvajalcev in razvoj 

konkurence), drobitev velikih birokratskih enot (cilj drobitve velikih birokratskih enot je 

oblikovanje manjših, preglednejših in bolj fleksibilnih enot; hkrati je treba vzpostaviti 

ustrezno koordinacijsko-nadzorno delo), spodbujanje večje produktivnosti (pri spodbujanju 

čim večje produktivnosti želimo doseči večjo motivacijo z elementi podjetništva, s čimer bi 

zmanjšali stroške, in večjo učinkovitost; nekateri izmed ukrepov so tudi privatizacija, javno-

zasebno partnerstvo, koncesije in podobno). Management v javni upravi pomeni obvladovanje 

organizacije z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadziranjem. Vsaka izmed teh 

štirih funkcij temelji na odločanju, ki obsega različne nabore možnih odločitev, analiziranje 

primernosti teh možnih odločitev glede na notranje in zunanje okolje organizacije ter njihovo 

razvrščanje po primernosti glede nameril in standardov uspešnosti (Bačlija 2015, 21). 



25 

4.1.1 Vodenje v javnem sektorju 

Kejžar (2014, 141) pojasnjuje, da je sistem upravljanja in vodenja v javnem sektorju že zaradi 

svoje narave in položaja od samega začetka drugače ciljno zastavljen, tipična oblika 

organizacijske strukture je piramidna, vodenje in komuniciranje od zgoraj navzdol. Kejžar 

(2014, 141) pri tem povzema po Bučarju (1981, 57): »Upravljanje se nanaša na ravnanje 

drugih ljudi – to pomeni, da poskušamo prek ravnanja drugih ljudi doseči želene spremembe 

v zunanjem svetu. Če hočemo posegati v zunanji svet prek ravnanj drugih ljudi, pa moramo 

njih voljo podrediti svoji.« 

Kljub temu, da velja za organizacije javnega sektorja proračunsko financiranje, pa se vse bolj 

pojavljajo tudi v določenem delu javnega sektorja (zlasti zdravstvo in šolstvo) določena tržna 

načela – obstoječa konkurenca predstavlja zahtevo po drugačnem vodenju. Ker se spreminjajo 

določena načela proračunskega financiranja, ki pričakujejo od organizacij večjo učinkovitost 

in stalno izboljševanje kakovosti, je treba temu prilagoditi tudi logiko vodenja organizacij v 

javnem sektorju (Kejžar 2014, 115). Stankovič in Ćeman (2015) še dodajata, da je pri vodenju 

v javni upravi opaziti veliko diktiranja, formalnosti in operativnih nalog, kar po mnenju 

avtorjev ne pripelje do avtentičnega vodenja, saj avtentični vodja ne sme biti diktator, temveč 

mora biti dober komunikator, ki sproščeno komunicira, govori in posluša, saj si s tem vodja 

pridobi zaupanje zaposlenih. 

4.1.2 Motivacijski dejavniki in raziskave o motiviranju v javnem sektorju 

Hotchkiss, Banteyerga in Tharaney (2015) so raziskovali motivacijo med zaposlenimi 

zdravstvenimi delavci v javnem sektorju. Ugotovili so, da so zanje izjemno pomembni tako 

materialni kot nematerialni motivacijski dejavniki. Med najmočnejšimi motivacijskimi 

dejavniki so se pokazali zadovoljstvo s plačo in finančnimi nagradami, občutek pripadnosti 

organizaciji oz. ponosa, da delajo v organizaciji, samostojnost in samoučinkovitost pri delu 

ter zadovoljstvo s sredstvi v delovnem okolju.  

Uršič in Nežič (2014) sta v svoji raziskavi ugotavljala motivacijske dejavnike v javni 

organizaciji v času varčevalnih ukrepov. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 93 zaposlenih v 

javni upravi. Njuna raziskava je pokazala, da so za anketirane zaposlene pomembni tako 

materialni kot nematerialni motivacijski dejavniki. In sicer sta najpomembnejša motivacijska 

dejavnika zadovoljstvo z osebnim življenjem in plača, sledijo stalnost zaposlitve, uspešno 

opravljeno delo, dobri odnosi s sodelavci, zavarovanja, povrnitev stroškov malice in prevoza. 

Prav tako pa med pomembnejše dejavnike sodijo še samostojnost pri delu, poznavanje 

rezultatov svojega dela, denarni dodatek za dobro opravljeno delo ter pohvala in priznanja 

vodstva.  
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Knific in Markič (2017) sta izvedla raziskava na 69 zaposlenih v javnem sektorju, in sicer v 

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ugotavljala sta motiviranje s strani vodij. 

Motivacijo so zaposleni ocenili v povprečju kot dobro. Ugotovila sta, da se zaposleni najbolj 

strinjajo s trditvijo, da vodja spodbuja člane tima k samostojnemu in samoiniciativnemu delu, 

ter trditvama, da vodja s svojim zgledom gradi medsebojno zaupanje in vodja pohvali dobro 

opravljeno delo. Najmanj se strinjajo s trditvijo, da vodja ustvarja delovno okolje, v katerem 

člane tima spodbuja k novim izzivom. 

4.2 Zasebni sektor 

Zasebni sektor tvorijo predvsem gospodarske družbe, pa tudi samostojni podjetniki ter druga 

zasebna podjetja, zadruge, društva itd. Zasebni sektor predstavlja gospodarsko dejavnost. 

Takšna dejavnost zajema štiri faze: proizvodnjo, razdelitev, menjavo in potrošnjo dobrin; v 

njej sodelujejo ekonomski osebki (podjetja, posamezniki in država), ki nastopajo kot 

proizvajalci ali potrošniki (Fortič 2011, 20). Pri zasebnem sektorju je v ospredju potrošnik in 

težnja po zadovoljitvi njegovih potreb, kar podjetjem prinaša dobiček. Zasebni sektor torej ne 

deluje v javnem interesu. Njegov primarni cilj je dobiček, medtem ko v javnem sektorju ni 

tako.  

4.2.1 Vodenje v zasebnem sektorju 

Vodenje je odvisno od položaja voditelja v komunikacijski mreži, njegovih voditeljskih 

lastnosti, sposobnosti ter od obstoja privržencev (Biloslavo in Kljajić-Dervić 2016, 79). Tako 

je tudi vodenje odvisno od tega, ali gre za vodenje v javnem ali zasebnem sektorju. Vodenje v 

zasebnem sektorju se razlikuje od vodenja v javnem sektorju, saj je le to v javnem sektorju 

zaradi zakonskih omejitev delovanje manj prožno (Stankovič in Ćeman 2015). V zasebnem 

sektorju je torej vodenje lahko bolj prožno. Vodje niso toliko omejeni z zakonodajo. Torej v 

zasebnem sektorju niso delovne naloge vnaprej opredeljene na osnovi predpisov in drugih 

določil (Stankovič in Ćeman 2015). 

Zasebni sektor odlikujejo tržne razmere. V takšnem razmerju vladajo, kot poudarja Stanishev 

(2017, 106), visoka pričakovanja kupcev, spreminjajoči se trgi in bliskovit inovativen 

napredek, ki od organizacij zahtevajo, da nenehno vrednotijo svoje delo ter sprejemajo in 

uvajajo spremembe v svojih poslovnih modelih v odgovor spreminjajočim se trendom. Avtor 

dodaja, da so vodje v takšnem dinamičnem okolju izzvani, da najdejo nove načine za 

doseganje trajnih uspehov, višje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih. Vodje zasebnega 

sektorja morajo pomagati svojim podjetjem, da se prilagajajo hitrim spremembam, da bi 

zagotovili trajne organizacijske uspehe ter krepiti željo zaposlenih in aktivirati njihove 

potrebe višjega reda (Antonakis in House 2014). 
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Peklar in Boštjančič (2012, 42) povzemata ugotovitve drugih raziskav (Frenkel in Manners 

1980; Cacioppe in Mock 1984, v Khojasteh 1993), da »vodje v zasebnem sektorju večjo 

vrednost pripisujejo ekonomskim nagradam, medtem ko vodje javnega sektorja pripisujejo 

večjo vrednost varnosti zaposlitve«. 

4.2.2 Motivacijski dejavniki in raziskave o motiviranju v zasebnem sektorju 

Glede plače v zasebnem sektorju velja poudariti, da so v tujini zaposleni pogosto plačani po 

učinku, z relativno velikim variabilnim delom, medtem ko je v slovenskih podjetjih variabilni 

del plačila zaposlenih razmeroma majhen (Antončič in Auer 2010, 116). Za podjetja 

zasebnega sektorja ter njihove zaposlene je zraven plače zelo pomemben sistem drugega 

nagrajevanja, in sicer so to predvsem posredne finančne nagrade in nefinančne nagrade 

(priznanja, pohvale, dosežki, osebni in intelektualni razvoj ter različne ugodnosti pri delu) 

(Antončič in Auer 2010, 117). 

Safiullah (2015) je proučeval motivacijo in najbolj učinkovite motivacijske dejavnike v 

zasebnem sektorju, natančneje v telekomunikacijski industriji v Bangladešu. Razlog za izbiro 

tega raziskovalnega okolja so bila poročila o nezadovoljnih delavcih v telekomunikacijski 

industriji. Anketiranih je bilo 81 zaposlenih v različnih telekomunikacijskih podjetjih. 

Ugotovil je, da je plača sicer pomembnem in močan motivacijski dejavnik, a da so zraven 

plače izjemno močni in pomembni motivacijski dejavniki še priložnost za rast in razvoj ter 

varnost zaposlitve. Ti dejavniki so ključni pri motiviranju zaposlenih. Avtor je tudi ugotovil, 

da so organizacije v zadnjih letih spoznale, da so zaposleni izjemno pomembni za 

učinkovitost organizacije in tako postajajo vse bolj zainteresirane za razvoj zaposlenih.  

Hossain in Hossain (2012) sta v svoji raziskavi ugotavljala motivacijo zaposlenih v industriji 

hitre prehrane. Raziskavo sta izvedla s pomočjo ankete na vzorcu 337 zaposlenih. Ugotovila 

sta, da nematerialni dejavniki zmerno vplivajo na motivacijo zaposlenih, medtem ko 

medosebni odnosi v veliki meri vplivajo na motivacijo. Ugotovila sta, da ni pravičnega 

sistema pri zagotavljanju nematerialnih in materialnih nagrad. Ugotovila sta tudi, da so bili v 

organizaciji zaposlenim neupravičeno dodeljeni dodatki, povečana plača in bonusi, kar je 

negativno vplivalo na motivacijo zaposlenih.  

4.3 Ključne razlike med javnim in zasebnim sektorjem na področju vodenja in 

motiviranja 

Kljub temu, da javnega sektorja ne moremo jasno ločiti od zasebnega, pa med njima obstajajo 

določene razlike (Erazem 2011, 127). Te razlike so pomembne tudi zaradi razumevanja razlik, 

ki se med sektorjema pojavljajo pri motiviranju in vodenju zaposlenih. Menjava vodilnih po 

mandati, omejen proračun in drugi dejavniki, po katerih se javni sektor razlikuje od 

zasebnega, imajo namreč precejšen vpliv na možnosti motiviranja ter tako tudi vodenja 
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zaposlenih. Erazmova (2011, 127) povzema glavne razlike med javnim in zasebnim sektorjem 

po Kovač (2007, 123–124):  

 za javni sektor je značilen monopol, za zasebni pa konkurenca;  

 v javnem sektorju so velikokrat cilji slabo opredeljeni, medtem ko imajo v zasebnem 

sektorju jasno začrtane cilje, vizijo in poslanstvo;  

 vodilni se večinoma menjajo v določenih mandatih v javnem sektorju, zato je v javnih 

organizacijah težko izvajati dolgoročne načrte, v zasebnem pa so ti mandati relativno 

trajni;  

 javni sektor je omejen s predpisi, medtem ko zasebni sektor deluje relativno svobodno, na 

podlagi nujnih regulatornih predpisov;  

 javni sektor se financira iz proračuna, zasebni pa z zaračunavanjem produktov in storitev;  

 javni sektor zagotavlja javne dobrine s teoretično enako dostopnostjo, pravičnostjo in 

varnostjo, medtem ko zasebni sektor zagotavlja individualne dobrine po tržnih 

zakonitostih;  

 vlada lahko v javnih organizacijah uveljavlja prisilo, v zasebnih pa ne. 

Pandiloska Jurak (2008, 67) povzema po Brejc (2000, 56), da je pomanjkanje motivacije 

značilnost marsikatere organizacije. Avtorica pri tem dodaja, da to velja tako za javni kot tudi 

za zasebni sektor, čeprav je motiviranje zaposlenih v javnem sektorju še posebej težavno 

zaradi naslednjih okoliščin (Pandiloska Jurak 2008, 67): 

 Nenaklonjenost javnega mnenja javnemu sektorju. V družbi vladajo oz. prevladujejo 

stereotipi, da javni sektor dela malo ali nič, krivijo pa ga tudi za napake drugih, npr. 

politike. 

 Občasno se zmanjšuje število zaposlenih, vmes pa (pogosto zaradi političnih razlogov) se 

zgodijo tudi personalne spremembe. To še posebej velja za čas pred volitvami, posebej če 

se pričakuje sprememba na vrhu, nastopi apatija, ker visoki državni uradniki ne vedo, 

kakšen bo njihov položaj po volitvah. V tem obdobju tako javna uprava deluje na spodnji 

meji svojih zmogljivosti in le toliko, kolikor je nujno. 

 Zaposlenim cilji nemalokrat niso dovolj jasni, kar pa jim otežuje razumevanje povezave 

med njihovimi dosežki in uspešnostjo organizacije. 

 Preobremenjenost uslužbencev v posameznih delih javnega sektorja. 

 Zaposleni zelo redko dobijo priznanje za svoj trud in dobro opravljeno delo. Dosežkov 

javnega sektorja »nočeta« videti niti politika niti javnost. 

 Komuniciranje je strogo formalno in pogosto tudi zapleteno in poteka tudi v zaprtih 

krogih. 

Po navedenih okoliščinah se tako motiviranje v javnem sektorju razlikuje od tistega v 

zasebnem sektorju. Prav tako velja poudariti, da mora organizacija potrebe po izobraževanju 

in usposabljanju javnih udeležencev zaznati in jih sproti zadovoljevati (Haček et al. 2012, 71). 

V zasebnem sektorju je to bolj prepuščeno odločitvi delodajalca.  
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Yair (2011) je proučevala motivacijo v javnem sektorju ter opravila primerjavo med 

motiviranjem v javnem in zasebnem sektorju. V svoji raziskavi se je omejila na naslednje 

kategorije motiviranja: 

 Individualne razlike med zaposlenimi – raziskave kažejo, da se zaposleni v eni 

organizaciji razlikujejo od zaposlenih v drugi organizaciji zaradi privlačnosti, izbire in 

prilagoditve pri zaposlovanju. Tako je mogoče pri posameznikih, ki so zaposleni ali iščejo 

zaposlitev v javnem sektorju, mogoče najti drugačne lastnosti, vrednote kot pri tistih, ki so 

zaposleni v zasebnem sektorju. Tako bodo na primer zaposleni v javnem sektorju imeli 

željo po delovanju v javnem interesu, po vplivu na javne odločitve, medtem ko bodo 

zaposleni v zasebnem sektorju težili k spodbujanju tržnih mehanizmov in tako k plačilu 

po uspehu oz. dosežkih. Tako lahko zaposlene v različnih sektorjih motivirajo različni 

notranji ali zunanji motivacijski dejavniki. Kljub temu pa teh ugotovitev ne gre 

posploševati in tako vodje v javnem sektorju ne smejo predpostavljati, da vsi njihovi 

zaposlenih želijo le nematerialne nagrade in obratno, da zaposlene v zasebnem sektorju 

motivira le uspeh in dobiček.  

 Značilnosti oz. karakteristike dela – Yair (2011) povzema ugotovitve Wrighta (2001), da 

raziskave kažejo, da tisto, kar počne oseba na delovnem mestu (samo delo ali 

izpolnjevanje nalog), lahko vplivajo na njeno delovno motivacijo. Torej ni javni ali 

zasebni sektor tisti, ki določa motivacijo, ampak so vsebina dela in naloge, ki jih imajo 

zaposleni pri delu, tisto, kar ima motivacijski učinek. Javni sektor kot ponudnik storitev je 

večinoma povezan z upravnimi deli, medtem ko je za zasebni sektor značilna proizvodnja, 

trženje in prodajna funkcija. Tako je lahko na primer preveč rutinsko delo v proizvodnji 

zasebnega sektorja ali pa preveč birokratsko in neprivlačno, suhoparno delo v javni upravi 

slaba motivacija za zaposlene. Tako je lahko za isto osebo določeno delo oz. opravljanje 

nalog v javnem sektorju popolnoma nemotivacijsko, medtem ko ji bo narava dela v 

zasebnem sektorju ustrezala in jo motivirala.  

 Kontekst dela – Yair (2011) povzema po Wright (2001), da se kontekst dela v javnem 

sektorju razlikuje od tistega v zasebnem. Na splošno velja, da zaposleni v javnem sektorju 

imajo, za razliko od zaposlenih v zasebnem sektorju, raje stil vodenja, kjer so v ospredju 

zaposleni. Van den Broeck (2007) je potrdil, da zaposlene v javnem sektorju močneje 

motivira želja po delu v podpornem timu oziroma v delovnem okolju, kjer imajo zaposleni 

med seboj podporo drug od drugega. Jurkiewicz in Brown (1998) sta ugotovili, da 

zaposlene v javnem sektorju bolj motivira varnost in zanesljivost zaposlitve, medtem ko 

zaposlene v zasebnem sektorju bolj višina plače. 

4.4 Raziskave o primerjavi motiviranja v javnem in zasebnem sektorju 

Raspor (2017, 38) poudarja, da je bilo do sedaj v Sloveniji izvedenih precej raziskav, ki so 

ugotavljale pomembnost motivacijskih dejavnikov. Avtor pri tem izpostavlja, da vse 

raziskave niso bile izvedene po enotni metodologiji in jih zato ni mogoče neposredno 
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primerjati, ampak je moč primerjati le to, kako visoko je bil posamezen dejavnik uvrščen. 

Tudi sicer smo pri pregledu domače in tuje literature zasledili precej raziskav o motiviranju v 

javnem in zasebnem sektorju, kot jih predstavljamo v nadaljevanju. Strinjamo se z Rasporjem 

(2017), da je raziskave težko primerjati zaradi različne metodologije, ki je bila uporabljena, 

kljub temu pa velja primerjati motivacijske dejavnike in njihovo uvrščenost v posameznih 

sektorjih. Sicer pa obstaja veliko študij, povezanih z delovnim okoljem in motivacijskimi 

proces, ki so se osredotočile na psihološke potrebe zaposlenih ali na motivacijske dejavnike 

pri delu (Olasfne, Deci in Halvari 2017). 

Tako glede motivacije zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju obstajajo raziskave, ki 

podajajo zanimive ugotovitve. Bullock, Stritch in Rainery (2015) so v raziskavi ugotovili, da 

v večini držav velja, da je med zaposlenimi v javnem sektorju več altruističnega vedenja kot v 

zasebnem sektorju. Torej zaposleni v javnem sektorju pogosteje pomagajo drug drugemu, ne 

da bi za to v zameno pričakovali kakšno povračilo. Bullock, Stritch in Rainery (2015) 

svetujejo vodjem v zasebnih sektorjih, naj motivirajo zaposlene k takšnemu vedenju, da bo v 

organizaciji medsebojna pomoč med zaposlenimi bolj prisotna. Peklar in Boštjančič (2012) 

sta izvedli raziskavo, v kateri je sodelovalo 288 zaposlenih, od tega 153 v zasebnem in 116 v 

javnem sektorju. Rezultati njune raziskave so pokazali, da je pri vseh zaposlenih najbolj 

izražena notranja motivacija, da med sektorjema ni prišlo do razlik pri nobenem tipu 

motivacije ter da med vodji v javnem in zasebnem sektorju ni prišlo do statistično pomembnih 

razlik ne v zunanji motivaciji, ne v notranji motivaciji, kakor tudi ne v zadovoljstvu z 

življenjem. 

Erazmova (2011) je v svoji raziskavi primerjala organizacijsko klimo v javnem in zasebnem 

sektorju. Raziskava je pokazala precej podobnosti. Avtorica je ugotovila, da so bile, tako v 

javnem kot v zasebnem sektorju, med najbolje ocenjenimi kategorijami »motivacija in 

zavzetost«. Najslabše so bile v obeh sektorjih ocenjene kategorije »nagrajevanje«, »razvoj 

kariere« ter »notranje komuniciranje in informiranje«. Tako so rezultati pokazali, da zaposleni 

v obeh sektorjih menijo, da: 

 nimajo realnih možnosti za napredovanje,  

 da niso zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem,  

 da ne dobijo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v drugih enotah,  

 da vodstvo ne podaja vedno informacij na način, ki bi bil razumljiv vsem zaposlenim,  

 da delovni sestanki niso redni,  

 da razmerja med plačami v podjetju niso ustrezna ter  

 da tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, niso dodatno nagrajeni, 

 da so najbolj zadovoljni s sodelavci in stalnostjo zaposlitve, 

 da so cilji organizacije in poslanstvo jasno zastavljeni, zaposleni jih sprejemajo za svoje in 

se počutijo odgovorne za njihovo dosego. 

Zaposleni so v obeh sektorjih najbolj zadovoljni s sodelavci in stalnostjo zaposlitve. 
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Raziskava (Erazem 2011) pa je pokazala tudi določene razlike v zadovoljstvu s posameznimi 

dejavniki motivacije, in sicer: 

 V zasebnem sektorju so zaposleni zadovoljni z neposredno nadrejenimi in tudi z 

delovnimi razmerami. A so po drugi strani manj zadovoljni z možnostmi napredovanja, s 

plačo ter z vodstvom organizacije. Bolj se zavedajo nujnosti sprememb in posodobitev kot 

v javnem sektorju. 

 Zaposleni v javnem sektorju so bolj ponosni na zaposlitev kot tisti v zasebnem sektorju, 

čeprav je stopnja razlike majhna. Notranji odnosi so malenkost boljši v javnem kakor v 

zasebnem sektorju. Večja razlika je opazna pri možnosti za usposabljanje, saj so z njo 

precej bolj zadovoljni zaposleni v javnem sektorju. V javnem sektorju zaposleni nimajo 

vselej boljših pogojev za napredovanje po zaposlitveni lestvici, prav tako pa niso bolj 

motivirani za svoje delo kot zaposleni v javnem sektorju. To pomeni, da vodje ne opazijo 

vedno dobro opravljenega dela in to ni pohvaljeno.  

Peklar in Boštjančič (2012, 42–53) sta raziskovali motivacijo in zadovoljstvo z življenjem pri 

zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju. Njune ključne ugotovitve so naslednje: 

 Zaposleni v zasebnem sektorju višje ocenjujejo višino plače in dodatke kot v javnem 

sektorju. 

 Zaposleni v zasebnem sektorju imajo vse tipe motivacije nekoliko višje izražene kot 

zaposleni v javnem sektorju. 

 Zaposleni v zasebnem sektorju so bolj motivirani od zaposlenih v javnem sektorju, vendar 

razlike niso statistično pomembne. 

 Zaposlene v obeh sektorjih pri delu najbolj motivirajo notranji dejavniki. 

Med javnim in zasebnim sektorjem obstajajo določene razlike, ki posredno ali neposredno 

vplivajo tudi na vodenje in motiviranje. Tukaj velja predvsem izpostaviti področje financ in 

nasploh zakonodaje, ki je veliko bolj stroga in obvezujoča za javni sektor. Kot smo ugotovili, 

se vodenje v zasebnem sektorju razlikuje od vodenja v javnem sektorju, saj je vodenje v 

zasebnem sektorju zaradi zakonskih omejitev, ki veljajo v javnem sektorju, bolj prožno. 

Vodje v zasebnem sektorju torej niso toliko omejeni z zakonodajo. Vse to se odraža tako pri 

načinu vodenja kot tudi pri motiviranju zaposlenih.  

Predstavili smo raziskave, ki kažejo na razlike pri motiviranju v javnem in zasebnem sektorju. 

Med drugim smo ugotovili, da raziskave kažejo, da vodje v zasebnem sektorju pripisujejo 

večjo vrednost ekonomskim nagradam, medtem ko vodje javnega sektorja pripisujejo večjo 

vrednost varnosti zaposlitve. Prav tako so raziskave pokazale, da so se med najmočnejšimi 

motivacijski dejavniki v javnem sektorju pokazali zadovoljstvo s plačo in finančnimi 

nagradami, občutek pripadnosti organizaciji, samostojnost in samoučinkovitost pri delu ter 

zadovoljstvo s sredstvi v delovnem okolju. Na drugi strani raziskave kažejo, da je za 

zaposlene v zasebnem sektorju poleg plače zelo pomemben sistem drugega nagrajevanja, in 
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sicer so to predvsem posredne finančne nagrade in nefinančne nagrade (priznanja, pohvale, 

dosežki, osebni in intelektualni razvoj ter različne ugodnosti pri delu). 

Obstajajo pa tudi določene podobnosti, na katere opozarjajo raziskave, kot so, da razmerja 

med plačami niso ustrezna, da so zaposleni zadovoljni z osebnim razvojem, da vodstvo ne 

podaja vedno informacij na razumljiv način itd. Določene podobnosti in razlike smo 

ugotavljali tudi mi v raziskovalnem delu naloge. Ne glede na sektor, v katerem so 

posamezniki zaposleni, pa je motivacija odvisna tudi od individualnih razlik med 

zaposlenimi, od karakteristike oz. značilnosti dela ter od konteksta dela.  
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5 RAZISKAVA MOTIVACIJSKIH DEJAVNIKOV POKLICNEGA RAZVOJA 

V praktičnem delu naloge smo predstavili rezultate kvantitativne raziskave, ki smo jo izvedli 

z namenom raziskati motivacijske dejavnike v javnem in zasebnem sektorju. Na osnovi 

rezultatov raziskave bomo sprejeli sklepe o potrditvi oz. zavrnitvi hipotez ter podali predloge 

in smernice managerjem za dvig motivacije v sektorju, kjer se bodo posamezni dejavniki 

izkazali kot pomanjkljivi. 

5.1 Metodologija raziskave 

Podatke pridobljene z raziskavo, smo obdelali s pomočjo programa Microsoft Excel in 

statističnega programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS), verzija 20.0. Za prikaz 

osnovnih rezultatov smo uporabili osnovno opisno statistiko. Statistični prikaz podatkov smo 

predstavili s pomočjo tabel in grafikonov. Demografski podatki so podani na podlagi 

frekvenčne (f) in odstotne (f %) porazdelitve vrednosti. V tabelah z opisnimi statistikami za 

ordinalne spremenljivke smo navedli tudi povprečne vrednosti in standardni odklon 

odgovorov. Kjer so opravljene bivariatne primerjave med dvema skupinama anketiranih je 

uporabljen t-test ali hi-kvadrat test.  

5.1.1 Opis raziskovalnega pristopa in orodja 

Izvedena je bila kvantitativna raziskava. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki je služil kot merski instrument. Anketni vprašalnik je sestavljen iz uvodnih 

demografskih vprašanj (za pridobitev podatkov o spolu, starosti, izobrazbi anketiranih) ter iz 

vprašanj v obliki Likertove lestvice. Uvodnim demografskim vprašanjem so sledila tri 

vprašanja o tem, ali so zaposleni za določen ali nedoločen čas, vprašanje glede zadovoljstva s 

trenutno zaposlitvijo ter motiviranostjo za delo, ki ga opravljajo. Naslednji dve vprašanji sta 

bili podani v obliki Likertove lestvice. Zadovoljstvo z motivacijskimi dejavniki so anketirani 

ocenjevali z ocenami na lestvici od 1 do 5, kjer je ocena 1 pomenila, da so z dejavnikom 

popolnoma nezadovoljni, ocena 2, da so nezadovoljni, ocena 3, da niso niti nezadovoljni niti 

zadovoljni, ocena 4, da so zadovoljni, in ocena 5, da so z dejavnikom zelo zadovoljni. 

Naslednji dve vprašanji sta bili namenjeni ugotovitvi, ali imajo anketirani možnost 

napredovanja in kakšno je njihovo zadovoljstvo pri usklajevanju poslovnega in zasebnega 

življenja. Predzadnje vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju, ali so anketirani pripravljeni 

povečati svoj napor pri delu za dodatno denarno nagrado in za kakšno. Zadnje vprašanje je 

bilo namenjeno ugotavljanju, ali anketirani dejstvo, da je nekdo zaposlen v javnem sektorju, 

čutijo kot prednost.  

Preden smo pričeli z analizo podatkov, smo izvedli test Cronbach alfa, s katerim preverimo 

zanesljivost opravljenega merjenja. Izvedli smo ga za vsa vsebinska vprašanja (torej brez 

socio-demografskih vprašanj). 
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Preglednica 1: Zanesljivost vprašalnika 

Cronbach's Alpha Število indikatorjev 

0,865 29 
 

Vrednost koeficienta Cronbach alfa kaže na ustrezno zanesljivost vprašalnika (vrednost med 

0,8 in 0,9). Ker gre za mersko lestvico, ki smo jo sestavili sami za namen tega dela, 

ocenjujemo, da je vprašalnik ustrezno zanesljiv. 

5.1.2 Vzorčenje in izvedba raziskave 

Anketni vprašalnik smo razposlali med zaposlene v javnem sektorju in zasebnem sektorju. 

Anketni vprašalniki so bili dostopni od 3. avgusta do 10. septembra 2018. V javnem sektorju 

so bili anketni vprašalniki razposlani med zaposlene v Zavodu za zdravstveno zavarovanje, 

Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavodu za zaposlovanje, na ministrstvih, 

občinah in upravnih enotah. V zasebnem sektorju so bili anketni vprašalniki razposlani med 

zaposlene v zavarovalništvu, računovodstvu, revizijskih hišah, bankah ter posameznih 

oddelkih večjih podjetij (vodstvo, kadrovska, računovodstvo). Tako bomo primerjali 

zaposlene v sorodnih dejavnostih, katerih delo se po svoji naravi ne razlikuje veliko.  

Vzorčenje je potekalo po načelu snežne kepe. Pri takšnem načinu vzorčenje gre za to, da se 

nekaj vprašalnikov pošlje izbranim posameznikom s pozivom, naj ga izpolnijo, ter s prošnjo, 

da vprašalnik posredujejo naprej izbranim posameznikom, za katere menijo, da bi bili 

primerni za izpolnitev vprašalnika (na primer sodelavcem, saj so ti zaposleni v istem 

sektorju). Anketiranje je potekalo po elektronski poti, in sicer s pomočjo spletne aplikacije 

1ka. V obdobju od 3. avgusta do 10. septembra 2018 smo uspeli zbrati izpolnjene vprašalnike 

339 anketiranih v javnem sektorju in 120 anketiranih v zasebnem sektorju. 

Preglednica 2: Vzorec glede na tip organizacije v kateri so zaposleni 

  Frekvenca (f) Delež (f %) 

Javni sektor 339 73,9 

Zasebni sektor 120 26,1 

Skupaj 459 100,0 
 

Tako v javnem kot zasebnem sektorju v vzorcu glede na spol prevladujejo ženske. Starostna 

sestava zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju je dokaj različna, saj v javnem sektorju 

prevladujejo zaposleni, ki so stari med 41 in 50 let (36,3 %) oz. stari nad 51 let (24,8 %). V 

zasebnem sektorju pa prevladujejo mladi do 30 let (48,3 %) ter tisti, ki so stari med 31 in 40 

let (33,3 %). Glede na stopnjo izobrazbe je med zaposlenimi v javnem sektorju opazno več 

zaposlenih z magisterijem (33,6 %), med zaposlenimi v zasebnem sektorju pa tistih s srednjo 

šolo (35,8 %), sicer pa v obeh skupinah prevladujejo še zaposleni z visoko šolo. 
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Preglednica 3: Socio-demografski podatki o vzorcu 
 

Javni sektor Zasebni sektor 

f f % f f % 

Spol Moški 38 11,2 31 25,8 

Ženski 301 88,8 89 74,2 

Skupaj 339 100,0 120 100,0 

V katero 
starostno skupino 
spadate? 

do 30 let 31 9,1 58 48,3 

31–40 let 101 29,8 40 33,3 

41–50 let 123 36,3 15 12,5 

51 let ali več  84 24,8 7 5,8 

Skupaj 339 100,0 120 100,0 

Kakšna je vaša 
najvišja dosežena 
formalna 
izobrazba?  

Srednja šola 47 13,9 43 35,8 

Višja šola 30 8,8 6 5,0 

Visoka šola 144 42,5 50 41,7 

Magisterij  114 33,6 20 16,7 

Doktorat 4 1,2 1 0,8 

Skupaj 339 100,0 120 100,0 
 

Glede vrste zaposlitve smo tako v javnem kot v zasebnem sektorju zajeli prevladujoči del 

tistih, ki so zaposleni za nedoločen čas. Kot sledi že iz starostne strukture obeh podrejenih 

vzorcev, je v javnem sektorju največ zaposlenih z več kot 15 let delovne dobe, medtem ko v 

zasebnem sektorju prevladujejo tisti z delovno dobo od 2 oz. do 6 let. 

Preglednica 4: Podatki o zaposlitvi in delovni dobi 
 

Javni sektor Zasebni sektor 

f f % f f % 

Ali ste zaposleni 
za določen ali 
nedoločen čas? 

Za določen čas 76 22,4 37 31,9 

Za nedoločen čas 263 77,6 79 68,1 

Skupaj 339 100,0 116 100,0 

Delovna doba Do 2 leti 16 4,7 39 32,5 

Od 3–6 let 37 10,9 32 26,7 

Od 7–15 let 86 25,4 30 25,0 

Več kot 15 let 200 59,0 19 15,8 

Skupaj 339 100,0 120 100,0 
 

Socialno demografskim podatkom sledijo rezultati raziskave, s katerimi smo zasledovali 

namen in cilje naloge. 
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5.2 Osnovni rezultati 

Prvo vsebinsko vprašanje se je nanašalo na zadovoljstvo s trenutno zaposlitvijo. Tako v 

javnem kot v zasebnem sektorju je okrog polovica anketiranih s svojo zaposlitvijo 

zadovoljnih. Sledijo tisti, ki menijo, da bi lahko bilo bolje, in sicer je teh okrog 40 %. Manj 

kot 5 % anketiranih v obeh skupinah je izrazilo nezadovoljstvo s svojo zaposlitvijo, nekaj več 

pa jih je izrazilo nezadovoljstvo ter hkrati navedlo, da so že dejavni v iskanju druge 

zaposlitve. 

Preglednica 5: Ali ste zadovoljni s trenutno zaposlitvijo 

Ali ste zadovoljni s trenutno 
zaposlitvijo? 

Javni sektor Zasebni sektor 

f f ( %) f f ( %) 

Da 175 51,6 59 49,2 

Lahko bi bilo bolje 128 37,8 49 40,8 

Ne 13 3,8 3 2,5 

Ne, iščem drugo zaposlitev 23 6,8 9 7,5 

Skupaj 339 100,0 120 100,0 
 

Glede samoocene stopnje motiviranosti za delo, ki ga anketirani opravljajo, ni opaznih velikih 

razlik med obema skupinama. V skupini zaposlenih v javnem in prav tako v skupini 

zaposlenih v zasebnem sektorju je okrog polovica anketiranih stopnjo motivacije ocenila kot 

dobro, dodatna petina pa kot zelo dobro. Nadalje jih je nekaj manj kot petina v obeh skupinah 

stopnjo motivacije ocenila kot niti slabo niti dobro, preostali, ki so le v manjšini, pa so stopnjo 

motiviranosti ocenili kot slabo ali zelo slabo. 

Preglednica 6: Ali bi lahko rekli, da ste motivirani za delo, ki ga opravljate, in koliko 
(1 – zelo slabo, 2 – slabo, 3 – niti slabo, niti dobro, 4 – dobro, 5 – zelo 
dobro) 

Stopnja motiviranosti 
Javni sektor Zasebni sektor 

f f ( %) f f ( %) 

1 – zelo slabo 11 3,2 4 3,3 

2 – slabo 32 9,4 9 7,5 

3 – niti slabo, niti dobro 60 17,7 23 19,2 

4 – dobro 164 48,4 61 50,8 

5 – zelo dobro 72 21,2 23 19,2 

Skupaj 339 100,0 120 100,0 

Povprečje 3,75 3,75 

Std. odklon 1,000 0,964 
 

V nadaljevanju so anketiranci z ocenami 1 – sploh me ne motivira do 5 – zelo me motivira, 

ocenili sklop motivacijskih dejavnikov pri svojem delu. Večina motivacijskih dejavnikov je 
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ocenjena z višjo povprečno oceno med anketiranimi iz zasebnega sektorja. Največje razlike 

opazimo glede ocene plače (Mj = 3,48; Mz = 4,15) in drugih materialnih ugodnosti 

(Mj = 3,10; Mz = 3,77) ter tudi glede možnosti napredovanja (Mj = 3,59; Mz = 4,21), pri 

preostalih dejavnikih so ocene v zasebnem sektorju prav tako višje. To ne velja le za postavke 

delovni čas (Mj = 4,28; Mz = 4,12) ter stalnost zaposlitve (Mj = 4,19; Mz = 4,03), kjer je 

višjo oceno zaznati med zaposlenimi v javnem sektorju. 

Poleg splošne stopnje motiviranosti, ki nam torej pove, v kakšni meri so zaposlenih sploh 

motivirani pri svojem delu, so pomembni tudi dejavniki motivacije. Tako nas je zanimalo 

tudi, v kakšni meri anketirane pri delu motivirajo posamezni dejavniki.  

Preglednica 7: Ocenite, v kolikšni meri vas pri vašem delu motivirajo spodaj našteti 
dejavniki (1 – sploh me ne motivira, 2 – me ne motivira, 3 – me niti ne 
motivira, niti motivira, 4 – me motivira, 5 – me zelo motivira) 

Ocenite, v kolikšni meri vas pri vašem 
delu motivirajo spodaj našteti dejavniki 

Javni sektor (Mj) Zasebni sektor (Mz) 

N Povpre-
čje 

Std. 
odklon 

N Povpre-
čje 

Std. 
odklon 

Plača 339 3,48 1,14 120 4,15 0,99 

Druge materialne ugodnosti 339 3,10 1,17 120 3,77 0,93 

Medsebojni odnosi 339 4,21 0,91 120 4,49 0,88 

Delovno okolje 339 3,96 0,97 120 4,38 0,73 

Komunikacija 339 4,07 0,96 120 4,38 0,85 

Organizacija dela 339 3,83 1,13 120 4,21 0,88 

Delovni čas 339 4,28 0,87 120 4,12 0,92 

Pohvale, graje in priznanja 339 3,82 1,05 120 4,12 1,03 

Možnost izobraževanja, usposabljanja 339 3,71 1,06 120 4,00 1,01 

Stalnost zaposlitve 339 4,19 0,91 120 4,03 1,03 

Ugled pri delu 339 3,71 0,97 120 3,91 1,05 

Možnost soodločanja 339 3,65 1,05 120 4,01 0,96 

Zanimivost dela 339 4,12 0,98 120 4,52 0,71 

Možnost napredovanja 339 3,59 1,21 120 4,21 0,97 
 

Zanimalo nas je tudi, kako anketiranci ocenjujejo različne elemente vodstva v podjetju. 

Anketiranci so postavke ocenjevali z ocenami od 1 – popolnoma neučinkovit do 5 – zelo 

učinkovit. Prav vse dejavnike vodstva so z višjo povprečno oceno ocenili anketirani iz 

zasebnega sektorja. Največje razlike opazimo glede ocene spoštovanja s strani vodstva 

(Mj = 3,83; Mz = 4,34), upoštevanja želja zaposlenih s strani vodstva (Mj = 3,57; Mz = 3,98) 

ter tudi glede spodbude pri delu s strani vodstva (Mj = 3,66; Mz = 4,08). Sicer so tudi pri 

preostalih dejavnikih ocene v zasebnem sektorju višje, vendar pa so v obeh skupinah v 

enakem razponu, in sicer med ocenama 3,5 in 4, kar pomeni, da anketirani v povprečju vse 

ocenjevane elemente vodstva ocenjujejo kot učinkovite. 
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Preglednica 8: Ocenite, koliko so po vaši oceni učinkoviti s spodaj naštetimi elementi 
vodstva v podjetju, kjer ste zaposleni (1 – popolnoma neučinkovit, 2 – 
neučinkovit, 3 – ni neučinkovit, niti učinkovit, 4 – učinkovit, 5 – zelo 
učinkovit) 

Ocenite, koliko so po vaši oceni 
učinkoviti s spodaj naštetimi elementi 
vodstva v podjetju, kjer ste zaposleni 

Javni sektor Zasebni sektor 

N Povpre-
čje 

Std. 
odklon 

N Povpre-
čje 

Std. 
odklon 

Samostojnost pri delu, ki nam jo 
omogoča vodstvo. 

339 3,94 0,932 120 4,26 0,815 

Spodbuda vodstva pri delu. 339 3,66 1,156 120 4,08 1,030 

Upoštevanje naših želja s strani 
vodstva. 

339 3,57 1,208 120 3,98 1,085 

Upoštevanje naših idej, predlogov pri 
delu. 

339 3,71 1,135 120 4,07 1,002 

Jasno postavljene zahteve in 
pričakovanja vodstva. 

339 3,68 1,133 120 4,01 1,057 

Spoštovanje s strani vodstva.  339 3,83 1,225 120 4,34 1,041 
 

Ocena realnih možnosti napredovanja, ki se odražajo tudi finančno, se opazno razlikuje med 

obema skupinama anketiranih. V javnem sektorju je o možnostih napredovanja prepričanih 

nekaj manj kot 30 % vprašanih, v zasebnem sektorju pa je takšnih skoraj polovica. V obeh 

skupinah je približno tretjina anketiranih izbrala možnost »ne vem, nisem prepričan«, da 

možnosti napredovanja nimajo, pa meni skoraj 40 % anketiranih iz javnega sektorja in nekaj 

manj kot petina tistih iz zasebnega sektorja. 

Preglednica 9: Ali imate realne možnosti napredovanja, ki se odražajo tudi finančno 

Ali imate realne možnosti napredovanja, 
ki se odražajo tudi finančno? 

Javni sektor Zasebni sektor 

f f ( %) f f ( %) 

Da 96 28,3 56 46,7 

Ne vem, nisem povsem prepričan/a 111 32,7 42 35,0 

Ne 132 38,9 22 18,3 

Skupaj 339 100,0 120 100,0 
 

Ob koncu ankete so anketirani ocenili še zadovoljstvo glede usklajevanja poslovnega in 

zasebnega življenja. Zanimivo je, da je v tem sklopu vprašanj večja razlika v prid javnega 

sektorja, kar se pri preostalih sklopih ocenjevanih trditev ni izkazalo. Torej, zaposleni v 

javnem sektorju so v večji meri zadovoljni s tem, v kakšni meri se posvečajo družini 

(Mj = 4,12, Mz = 3,56), ter prav tako glede trditve, da imajo za svojo družino in zase dovolj 

časa (Mj = 3,98, Mz = 3,48). Pri negativno zastavljenih trditvah pa so povprečne ocene 

opazno nižje, je pa to nekoliko manj prepričljivo v skupini zaposlenih v zasebnem sektorju. 
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Preglednica 10: Kolikšno je vaše zadovoljstvo usklajevanja vašega poslovnega od 
zasebnega življenja? (Obkrožite oceno stopnje zadovoljstva: 1 – 
nezadovoljen, 2 – malo zadovoljen, 3 – srednje zadovoljen, 4 – 
zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen) 

Kolikšno je vaše zadovoljstvo 
usklajevanja vašega poslovnega od 

zasebnega življenja? 

Javni sektor Zasebni sektor 

N Povpre-
čje 

Std. 
odklon 

N Povpre-
čje 

Std. 
odklon 

Družini se posvečam v zadostni meri. 339 4,12 0,865 120 3,56 1,151 

Delo popolnoma okupira moje zasebno 
življenje. 

339 2,40 1,095 120 2,61 1,110 

Za svojo družino in sebe imam dovolj 
časa. 

339 3,98 0,948 120 3,48 1,216 

Zaradi delovnih obveznosti imam 
premalo časa za družino. 

339 2,40 1,225 120 2,59 1,149 

 

Pripravljenost povečati napor pri opravljanju svojega dela, če bi to zagotovilo dodatno 

denarno nagrado, je med obema skupinama precej podobna. Tako v javnem kot v zasebnem 

sektorju se pripravljenost povečuje z višanjem deleža povišice, s tem da bi jih v javnem 

sektorju nekoliko več kot v zasebnem bilo pripravljenih delati več že za 10 % povišanje 

osnovne plače. V obeh skupinah pa jih je največ, skoraj 30 odstotkov, izbralo odgovor, da za 

dodatno vloženi napor pričakujejo 15 % zvišanje osnovne plače. 

Preglednica 11: Pripravljen/a bi bil/a povečati svoj napor pri delu – dodatno delo, 
naloga ali odgovornost, če bi mi to zagotovilo dodatno denarno nagrado 
najmanj v višini … 

Pripravljen/a bi bil/a povečati svoj trud pri delu – dodatno 
delo, naloga ali odgovornost, če bi mi to zagotovilo 

dodatno denarno nagrado najmanj v višini … 

Zaposlitev: 

Javni sektor Zasebni sektor 

f f ( %) f f ( %) 

Pripravljen/a sem povečati svoj trud brez zagotovljene 
denarne nagrade. 

55 16,2 23 19,2 

5 % moje osnovne plače 20 5,9 9 7,5 

10 % moje osnovne plače 69 20,4 15 12,5 

15 % moje osnovne plače 46 13,6 19 15,8 

Več kot 15 % moje osnovne plače 97 28,6 32 26,7 

Nisem pripravljen/a povečati napora za denarno nagrado 52 15,3 22 18,3 

Skupaj 339 100,0 120 100,0 
 

Da zaposlitev v javnem sektorju predstavlja prednost, meni nekaj več kot petina tistih, ki so v 

njem zaposleni, ter dobra petina tistih iz zasebnega sektorja. Da to ni prednost, meni nekaj 

manj kot 40 odstotkov zaposlenih iz javnega sektorja ter okrog četrtina zaposlenih iz 

zasebnega sektorja. Neopredeljenih je četrtina anketiranih iz javnega sektorja ter dobra 

polovica anketiranih iz zasebnega sektorja. 
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Preglednica 12: Ali dejstvo zaposlitve v javnem sektorju čutite kot prednost? 

Ali dejstvo zaposlitve v javnem sektorju čutite kot 
prednost? 

Javni sektor Zasebni sektor 

f f ( %) f f ( %) 

Da 118 34,8 26 21,7 

Ne 131 38,6 29 24,2 

Neopredeljen/a 90 26,5 65 54,2 

Skupaj 339 100,0 120 100,0 
 

Anketirani torej zaposlitev v javnem sektorju ne dojemajo ravno kot prednost. Kljub temu pa 

bi zaposleni anketirani v obeh sektorjih bili pripravljeni povečati napor pri opravljanju 

svojega dela, če bi to zagotovilo dodatno denarno nagrado. 

5.3 Testiranje hipotez 

V nadaljevanju predstavljamo oceno uvodoma postavljenih hipotez. 

H1: Obstaja statistično značilna razlika med pomembnostjo motivacijskih dejavnikov med 

javnim in zasebnim sektorjem. 

Prvo hipotezo smo preverjali s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce, s katerim smo testirali, 

ali prihaja do statistično značilnih razlik v stopnji pomembnost motivacijskih dejavnikov 

glede na neodvisno spremenljivko zaposlitev (1 – javni sektor, 2 – zasebni sektor). Anketirani 

so motivacijske dejavnike ocenjevali s pomočjo petstopenjske lestvice, kjer 1 pomeni »sploh 

me ne motivira« in 5 – »zelo me motivira«). Naše ugotovitve pri preverjanju prve hipoteze so 

bile v skladu z našimi pričakovanji.  

V prikazu, ki odraža primerjavo povprečnih ocen v obeh primerjanih skupinah, lahko vidimo, 

da so ocene anketiranih iz zasebnega sektorja pri večini ocenjevanih dejavnikov opazno višje 

(slika 1). To ne drži le za delovni čas (Mj = 4,21; Mz = 4,49) in stalnost zaposlitve 

(Mj = 4,19; Mz = 4,03), prav tako so ocene zelo primerljive pri ugledu pri delu (Mj = 3,71; 

Mz = 3,91). Največje razlike sicer opazimo glede ocene plače (Mj = 3,48; Mz = 4,15) in 

drugih materialnih ugodnosti (Mj = 3,10; Mz = 3,77) ter tudi glede možnosti napredovanja 

(Mj = 3,59; Mz = 4,21). Sicer pa lahko vidimo, da je večina motivacijskih dejavnikov 

zaposlenih v javnem sektorju ocenjena z oceno pod 4, medtem ko so v zasebnem sektorju 

številni dejavniki ocenjeni z oceno, ki je višja od povprečne ocene 4.  



41 

 
* Razlika je statistično značilna (p < 0,05) 

Slika 1: Primerjava povprečnih ocen motivacijskih dejavnikov med javnim in 
zasebnim sektorjem 

V tabeli 13 so prikazani rezultati t-testa, s katerim smo testirali, ali so razlike med obema 

skupinama statistično značilne. Levenov test homogenosti varianc nam pove, ali sta varianci 

med skupinama  homogeni (p < 0,05) in v tem primeru uporabimo izid t-testa za nehomogene 

variance. Kjer sta varianci med skupinama enaki (p > 0,05), uporabimo izid t-testa za 

homogene variance.  

Rezultati t-testa so pokazali, da so zaposleni v javnem sektorju podali statistično značilno 

višje ocene za večino motivacijskih dejavnikov. Razlike so statistično značilne pri naslednjih 

dejavnikih – plača (p = 0,000), druge materialne ugodnosti (p = 0,000), medsebojni odnosi 

(p = 0,003), delovno okolje (p = 0,000), komunikacija (p = 0,002), organizacija dela 

(p = 0,000), pohvale, graje in priznanja (p = 0,009), možnost izobraževanja in usposabljanja 

(p = 0,009), možnost soodločanja (p = 0,001), zanimivost dela (p = 0,000) ter možnost 

napredovanja (p = 0,000).  

Vse to so motivacijski dejavniki, ki jih zaposleni v zasebnem sektorju ocenjujejo z bistveno 

višjimi povprečnimi ocenami kot zaposleni v javnem sektorju. Le pri dejavnikih delovni čas, 

stalnost zaposlitve in ugled pri delu razlike med povprečnimi ocenami v javnem in zasebnem 

sektorju niso statistično značilne. S hipotezo 1 smo predpostavili, da obstaja statistično 
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značilna razlika med pomembnostjo motivacijskih dejavnikov med javnim in zasebnim 

sektorjem, kar pomeni, da našo hipotezo 1 potrdimo.  

Preglednica 13: Testiranje hipoteze 1 s t-testom – prikaz rezultatov 

 

Levenov test enakost 
varianc 

t-test za enakost povprečij 

F 
p-

vrednost 
t df 

p-
vrednost 

plača* VE 7,392 0,007 –5,712 457 0,000 

VR     –6,098 237,591 0,000* 

druge materialne ugodnosti* VE 10,991 0,001 –5,627 457 0,000 

VR     –6,269 260,708 0,000* 

medsebojni odnosi* VE 0,184 0,668 –2,986 457 0,003* 

VR     –3,029 214,631 0,003 

delovno okolje* VE 2,605 0,107 –4,326 457 0,000* 

VR     –4,923 273,858 0,000 

komunikacija* VE 0,196 0,659 –3,092 457 0,002* 

VR     –3,280 234,448 0,001 

organizacija dela* VE 5,941 0,015 –3,319 457 0,001 

VR     –3,732 266,336 0,000* 

delovni čas VE 0,000 0,984 1,708 457 0,088 

VR     1,667 200,204 0,097 

pohvale, graje in priznanja* VE 0,030 0,863 –2,638 457 0,009* 

VR     –2,667 213,136 0,008 

možnost izobraževanja, 
usposabljanja* 

VE 3,260 0,072 –2,628 457 0,009* 

VR     –2,684 217,264 0,008 

stalnost zaposlitve VE 1,504 0,221 1,658 457 0,098 

VR     1,565 189,062 0,119 

ugled pri delu VE 0,219 0,640 –1,936 457 0,053 

VR     –1,867 195,827 0,063 

možnost soodločanja* VE 6,434 0,012 –3,333 457 0,001 

VR     –3,477 226,567 0,001* 

zanimivost dela* VE 5,680 0,018 –4,030 457 0,000 

VR     –4,683 287,719 0,000* 

možnost napredovanja* VE 11,808 0,001 –5,048 457 0,000 

VR     –5,608 259,097 0,000* 
* Razlika je statistično značilna (p < 0,05) 
Legenda: VE – varianci sta enaki; VR – varianci sta različni 

V nadaljevanju nas je zanimalo tudi, kako zaposlitev za (ne)določen čas vpliva na 

zadovoljstvo anketiranih, zaposlenih v obeh sektorjih. 
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H2: Anketirani, ki so zaposleni za nedoločen čas v javnem sektorju, so manj zadovoljni s 

trenutno zaposlitvijo kot anketirani, ki so zaposleni za nedoločen čas v zasebnem sektorju. 

Drugo hipotezo smo preverjali na manjšem podvozorcu anketiranih, in sicer smo v analizo 

vključili samo tiste anketirance, ki so označili, da so zaposleni za nedoločen čas. Primerjavo 

zadovoljstva smo opravili s pomočjo statistike χ2, kjer smo ugotavljali, ali prihaja do 

asociacije oziroma povezanosti med dvema spremenljivkama. Neodvisno spremenljivko 

predstavlja sektor zaposlitve (1 – javni sektor, 2 – zasebni sektor), odvisno pa zadovoljstvo s 

trenutno zaposlitvijo (1 – da, 2 – lahko bi bilo bolje, 3 – ne, 4 – ne, iščem drugo zaposlitev). 

Da so bili izpolnjeni pogoji za opravljanje testa hi-kvadrat, smo odgovore na vprašanji 3 in 4 

združili v skupen razred »Ne«, tako da je število pričakovanih frekvenc v vseh celicah 

ustrezno visoko.  

V javnem sektorju je med tistimi, ki so zaposleni za nedoločen čas, delež zadovoljnih s svojo 

zaposlitvijo višji kot v zasebnem sektorju (JS = 54,0 %; ZS = 45,6 %), da bi lahko bilo bolje, 

pa je prepričanih višji delež anketiranih v zasebnem sektorju (JS = 37,3 %; ZS = 46,8 %). 

Delež nezadovoljnih v obeh skupinah je zelo podoben in pod desetimi odstotki.  

 

Slika 2: Primerjava zadovoljstva z zaposlitvijo med javnim in zasebnim sektorjem 

Rezultati testa hi-kvadrat ne potrdijo statistično značilne povezanosti med obema 

spremenljivkama (p > 0,05). 
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Preglednica 14: Testiranje hipoteze 2 s hi-kvadrat testom – prikaz rezultatov 

  Vrednost df p-vrednost 

Pearson hi-kvadrat 2,333a 2 0,311 

N  342     

a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 6,70. 

S hipotezo 2 smo predpostavili, da bodo anketirani, ki so zaposleni za nedoločen čas v javnem 

sektorju, manj zadovoljni s trenutno zaposlitvijo kot anketirani, ki so zaposleni za nedoločen 

čas v zasebnem sektorju. Rezultati testiranja hipoteze so pokazali, da hipoteze 2 ne potrdimo, 

saj nismo dokazali, da obstajajo razlike v stopnji zadovoljstva med zaposlenimi za nedoločen 

čas v javnem ali v zasebnem sektorju.  

Zaposleni anketirani za nedoločen čas v javnem sektorju torej niso nič manj zadovoljni s 

trenutno zaposlitvijo kot anketirani, ki so zaposleni za nedoločen čas v zasebnem sektorju. 

Tako torej ne obstaja razlika v zadovoljstvu med zaposlenimi za nedoločen čas v obeh 

sektorjih in torej zaposlitev za nedoločen čas ne vpliva na zadovoljstvo. Nas je pa zanimalo 

še, ali zaposlitev v javnem sektorju anketirani dojemajo kot prednost. 

H3: Anketirani v zasebnem sektorju zaznavajo zaposlitev v javnem sektorju kot prednost 

pogosteje kot anketirani, ki so zaposleni v javnem sektorju. 

Tretjo hipotezo smo prav tako preverjali s pomočjo statistike χ2, pri čemer smo ugotavljali, ali 

prihaja do asociacije oziroma povezanosti med dvema spremenljivkama. Neodvisno 

spremenljivko predstavlja sektor zaposlitve (1 – javni sektor, 2 – zasebni sektor), odvisno pa 

zaznavanje dejstva, da zaposleni v določenem sektorju občutijo zaposlenost v javnem sektorju 

kot prednost (1 – da, 2 – ne, 3 – neopredeljen).  

V javnem sektorju je delež tistih, ki zaznavajo tovrstno zaposlitev kot prednost, višji kot v 

zasebnem sektorju (JS = 34,8 %; ZS = 21,7 %), prav tako v javnem sektorju prevladuje delež 

tistih, ki menijo, da to ni bolje (JS = 38,6 %; ZS = 24,2 %). Delež neopredeljenih je bistveno 

višji v zasebnem sektorju (JS = 26,5 %; ZS = 54,2 %).  
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* Razlika je statistično značilna (p < 0,05) 

Slika 3: Primerjava zaznavanja zaposlitve v javnem sektorju kot prednosti med 
javnim in zasebnim sektorjem 

Rezultati testa hi-kvadrat potrdijo statistično značilno povezanost med obema 

spremenljivkama (p < 0,05). 

Preglednica 15: Testiranje hipoteze 3 s hi-kvadrat testom – prikaz rezultatov 

  Vrednost df p-vrednost 

Pearson hi-kvadrat 30,226 2 0,000 

N  459     
a. 0 celic (0,0 %) ima pričakovano frekvenco manj kot 5. Minimalna pričakovana frekvenca je 37,65. 

S hipotezo 3 smo predpostavili, da bodo anketirani v zasebnem sektorju zaznavali zaposlitev 

v javnem sektorju kot prednost pogosteje kot anketirani, ki so zaposleni v javnem sektorju. 

Rezultati testiranja hipoteze so pokazali, da hipoteze 3 ne potrdimo. Sicer med obema 

spremenljivkama obstaja statistično značilna povezanost, vendar pa je delež tistih, ki 

zaposlitev v javnem sektorju vidijo kot prednost, višji ravno v skupini zaposlenih v tem 

sektorju in ne med tistimi iz zasebnega sektorja. 

5.4 Razprava s predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V nadaljevanju predstavljamo razpravo dobljenih rezultatov s predlogi za nadaljnjo 

raziskovanje.  
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Zadovoljstvo z zaposlitvijo  

Glede zadovoljstva s trenutno zaposlitvijo nismo ugotovili bistvene razlike med sektorjema, 

saj je raziskava pokazala, da je večina anketiranih tako v javnem kot v zasebnem sektorju s 

svojo zaposlitvijo zadovoljna. Sledijo tisti, ki menijo, da bi lahko bilo bolje. Razlike v 

zadovoljstvu z zaposlitvijo torej niso opazne. Za zadovoljstvo pri delu in pri zaposlitvi večina 

zaposlenih potrebuje ustrezno motivacijo (Ganta 2014, 221), zato je pomembno, koliko so 

motivirani. Tako nas je zanimalo, kako je z motiviranostjo zaposlenih v obeh sektorjih.  

V skladu z omenjeno ugotovitvijo, da ni bistvene razlike med sektorjema glede zadovoljstva z 

zaposlitvijo, smo podobno ugotovili tudi glede stopnje motiviranosti za delo. Tako pri 

samooceni stopnje motiviranosti za delo, ki ga anketirani opravljajo, ni opaznih velikih razlik 

med obema skupinama anketiranih, saj so tako anketirani v javnem kot tudi anketirani v 

zasebnem sektorju stopnjo motivacije ocenila kot dobro. Takšno oceno je podala polovica 

anketiranih v obeh sektorjih. Tudi sicer so si bile ocene v obeh sektorjih precej blizu oz. 

precej podobne. Tako bi lahko rekli, da glede stopnje motiviranosti za delo ne obstajajo 

opazne razlike med sektorjema. Kljub temu pa, kot bomo videli iz ugotovitev, ki sledijo, 

obstajajo razlike med posameznimi motivacijskimi dejavniki in vodstvom, katerega naloga je 

motiviranje.  

Glede zadovoljstva z zaposlitvijo smo ugotovili, da so v javnem sektorju tisti anketirani, ki so 

zaposleni za nedoločen čas, bolj zadovoljnih s svojo zaposlitvijo kot zaposleni v zasebnem 

sektorju.  

Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek (2015, 24) povzemajo rezultate evropske raziskave o 

delovnih razmerah na delovnem mestu v Sloveniji, ki jo je leta 2010 izvedel Eurofound. 

Rezultati njihove raziskave (Eurofund 2010,1 po Bajt, Jeriček Klanšček in Britovšek 2015) 

kažejo, da slovenski delavci v primerjavi s povprečjem v Evropski uniji poročajo, da delajo 

več (zlasti ženske), da so manj zadovoljni z delovnimi razmerami, da doživljajo večjo 

zaposlitveno negotovost, da so pogosteje prisotni na delovnem mestu kljub bolezni 

(prezentizem) in redkeje izostajajo z dela (absentizem). Rezultati sicer ne kažejo razlik med 

sektorjema, a bi glede na navedbe bilo zanimivo izvesti tudi takšno primerjavo. Morda 

primerjavo med Slovenijo in kakšno izbrano državo Evropske unije. Tako bi lahko primerjali 

zadovoljstvo med zaposlenimi v javnem sektorju v Sloveniji in v Avstriji. Zanimivo bi bilo 

tudi ugotavljati razlike med zaposlenimi Slovenci v zasebnem sektorju v Sloveniji in 

zaposlenimi Slovenci v zasebnem sektorju v Avstriji. Podobno bi bilo zanimivo tudi 

ugotavljati razlike med motivacijskimi dejavniki. Tako bi se lahko slovenski vodilni kaj 

naučili od tujih vodilnih, morda pa tudi obratno.  

 
1 Primarni vir ni naveden. 
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Motivacijski dejavniki  

Dalje nas je zanimalo, v kolikšni meri anketirane v zasebnem in javnem sektorju motivirajo 

posamezni motivacijski dejavniki pri njihovem delu. Razlike so bile najbolj opazne glede 

ocene plače in drugih materialnih ugodnosti ter tudi glede možnosti napredovanja. Ti 

motivacijski dejavniki so opazno bolj izraziti v zasebnem sektorju. Anketirane zaposlene v 

zasebnem sektorju torej bolj kot tiste, ki so zaposleni v javnem sektorju, motivirajo plača, 

druge materialne ugodnosti in možnost napredovanja.  

Pri tem je morda zanimivo omeniti ugotovitve raziskav, ki jih navajata Peklar in Boštjančič 

(2012, 42) in kažejo na to, da vodje v zasebnem sektorju dajejo več pomena materialnim 

nagradam, medtem ko vodje v javnem sektorju dajejo prednost varnosti zaposlitve. Tukaj 

najdemo podobnost z ugotovitvami naše raziskave, saj je raziskava pokazala, da anketirane v 

zasebnem sektorju bolj motivirajo plače in druge materialne ugodnosti. Sicer pa sta tudi 

Peklar in Boštjančič (2012) v svoji raziskavi ugotovila, da zaposleni v zasebnem sektorju 

višje ocenjujejo višino plače in dodatke kot v javnem sektorju. Uršič in Nežič (2014) sta v 

svoji raziskavi ugotovili, da zaposlene v javnem sektorju motivirajo tako materialni kot 

nematerialni dejavniki, kar je pomembna informacija za vodje pri iskanju ustrezne zamenjave 

za materialne motivacijske dejavnike. Seveda takšen nasvet velja ob enaki ugotovitvi tudi za 

zasebni sektor.  

Glede na to, da se javni sektor financira iz proračuna, zasebni pa z zaračunavanjem produktov 

in storitev (Kovač 2007, v Erazem 2011, 127), je to vsekakor dejstvo, ki vpliva na razlike pri 

denarnem oz. materialnem motiviranju. Vodstvo v javnem sektorju tako nima prostih rok 

glede povišic pri plačah, glede materialnih nagrad, ugodnosti itd. Tudi plače v javnem 

sektorju so določene in regulirane z zakonodajo. Kljub temu, da je to dejstvo, ki je zaposlenim 

vsekakor dobro poznano, pa je dobro, da jih vodstvo na to opomni, če se med zaposlenimi 

pokaže nezadovoljstvo glede tega.  

Pandiloska Jurak (2008, 67) poudarja, da je motiviranje zaposlenih v javnem sektorju posebej 

težavno tudi zaradi tega, ker zaposleni redko dobijo priznanje za svoj trud in dobro opravljeno 

delo, čeprav je naša raziskava pokazala, da imajo graje, pohvale in priznanja višji motivacijski 

učinek v zasebnem sektorju. A to še ne pomeni, da tega v javnem sektorju ne primanjkuje.  

Pri preverjanju statističnih razlik med motivacijski dejavniki v javnem in zasebnem sektorju 

smo ugotovili, da obstajajo statistično značilne razlike pri plači, drugih materialnih 

ugodnostih, medsebojnih odnosih, delovnem okolju, komuniciranju, organizaciji dela, 

pohvalah, grajah in priznanju, možnosti izobraževanja in usposabljanja, možnosti 

soodločanja, zanimivosti dela ter možnosti napredovanja. Vsi ti motivacijski dejavniki so bolj 

učinkoviti v zasebnem sektorju in torej anketirane v zasebnem sektorju bolj motivirajo kot 

tiste v javnem sektorju. Tako smo torej ugotovili, da obstaja statistično značilna razlika med 

pomembnostjo motivacijskih dejavnikov med javnim in zasebnim sektorjem. Ocene 
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anketiranih iz zasebnega sektorja so torej pri večini ocenjevanih dejavnikov opazno višje. 

Izjema sta motivacijska dejavnika delovni čas in stalnost zaposlitve. 

Management  

Raziskava je pokazala, da so vse dejavnike vodstva z višjo povprečno oceno ocenili anketirani 

iz zasebnega sektorja. Tako so vse dejavnike vodstva, to je samostojnost pri delu, ki ga 

omogoča vodstvo, spodbuda s strani vodstva, upoštevanje želja s strani vodstva, upoštevanje 

idej in predlogov pri delu s strani vodstva, jasno postavljene zahteve in pričakovanja s strani 

vodstva ter spoštovanje s strani vodstva kot bolj učinkovite elemente vodstva ocenili 

anketirani v zasebnem sektorju. Zanimivo bi bilo z razširjeno raziskavo ugotavljati, ali so 

morda te razlike odraz osebnostnih razlik vodij? Ali so razlike odraz omejitev, ki jih zakon 

določa predvsem za javni sektor (npr. možnost napredovanja, materialne nagrade itd.)? Tudi 

vodilno osebje v javnem sektorju je napredovalo drugače kot v zasebnem sektorju. Seveda je 

veliko odvisno od narave dela in od samega vodje, od njegovega načina, stila vodenja in od 

njegovega značaja, osebnostnih lastnosti. 

Ažman (2015, 17) ugotavlja, da ima mnogo vodij, ki veljajo za odlične strokovnjake na 

svojem področju, težave z vodenjem predvsem zaradi izzivov, ki jih prinaša delo z ljudmi. 

Tako se vodje nemalokrat vrnejo na svoja strokovna delovna mesta, ko ugotovijo, da vodenje 

ni zanje, da ga ne obvladajo in zaradi tega nenehno občutijo neobvladljiv stres (Ažman 2015, 

17). Tako vidimo, da je vodenje naloga, ki predstavlja velik izziv in nemalokrat mu niso kos 

niti tisti, ki sprva zase menijo, da to zmorejo. Tukaj velja omeniti, da je napredovanje tudi na 

položaj vodje v javnem sektorju zakonsko omejeno. Povedati želimo, da je morda v kakšnem 

delovnem okolju med zaposlenimi kdo, ki bi bil precej bolj primeren in uspešen kot vodja, a 

nima priložnosti za napredovanje. Seveda to velja tudi za zasebni sektor, a v javnem je težje 

narediti izjeme. Pezdirc-Žulič (2012, 91) poudarja, da je pomembno, »da ima vodja smisel in 

znanje, da pozna vsakega zaposlenega, ga zna ustrezno motivirati, pohvaliti ali ga celo 

opozoriti, da napiše koristen predlog za neko spremembo«. Sledenje bi veljalo uvesti ali bolje 

rečeno prakticirati v javnem sektorju, da bi se vodstvo seznanilo s tem, kaj zaposleni 

pogrešajo pri njih.  

Možnost napredovanja 

Glede realnih možnosti napredovanja, ki se odražajo tudi finančno, so se med sektorjema 

pokazale opazne razlike. Raziskava je pokazal, da je v javnem sektorju o možnostih 

napredovanja prepričanih dobra četrtina anketiranih, medtem ko jih je v zasebnem sektorju 

skoraj polovica. Tukaj velja ponovno omeniti zakonodajo, ki omejuje javni sektor.  

Marzel (2000, 350) poudarja, da mora imeti organizacija vzpostavljen sistematičen in 

formaliziran koncept napredovanja in vnaprej jasno določene poti napredovanja ter hkrati 
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definirane pogoje, da lahko ima takšna možnost motivacijski učinek. Vse to je v javnem 

sektorju strogo določeno z zakonodajo, medtem ko v zasebnem sektorju ni tako. Erazmova 

(2011) je ugotovila, da nimajo v javnem sektorju zaposleni vselej boljše pogoje za 

napredovanje po zaposlitveni lestvici. Erazmova (2011) je tudi ugotovila, da tako zaposleni v 

javnem kot v zasebnem sektorju menijo, da nimajo sistema napredovanja, ki bi omogočal, da 

najboljši zasedejo najboljša mesta. Naša raziskava je sicer pokazala razliko med sektorjema, 

in sicer jih je o možnostih napredovanja več prepričanih v zasebnem sektorju. A kljub temu 

rezultat ni popolnoma primerljiv. Z raziskavo bi lahko raziskovali tudi, kako zaposleni v obeh 

sektorjih ocenjujejo možnosti napredovanja, kot je to raziskovala Erazmova (2011).  

Napredovanje javnih uslužbencev pomeni pomikanje na vsa zahtevnejša in odgovornejša 

delovna mesta oziroma na položaje, ki zagotavljajo ugodnejše gmotne možnosti in druge 

delovne razmere in je tesno povezano s klasifikacijskim sistemom (Haček et al. 2012, 161). 

Javna organizacija mora potrebe po izobraževanju in usposabljanju zaposlenih zaznati in jih 

sproti zadovoljevati (Haček et al. 2012, 71). Vse to je v zasebnem sektorju v domeni samega 

podjetja in njegovega vodstva. Marzel (2000, 361) opozarja, da je sistem nagrajevanja in 

napredovanja v upravnih enotah tog in kot tak ne spodbuja in ne motivira posameznikovega 

razvoja. Avtor poudarja, da je zadeva celo takšna, da sistem nagrajevanja in sistem 

napredovanja delujeta na razvoj zaposlenih celo zaviralno. 

Usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja 

Pri oceni zadovoljstva glede usklajevanja poslovnega in zasebnega življenja se je izkazalo, da 

so anketirani v javnem sektorju bolj kot anketirani v zasebnem sektorju zadovoljni s tem, v 

kakšni meri se posvečajo družini, ter da imajo za svojo družino in zase dovolj časa.  

Pomembno je, kako si zaposleni razporedijo prosti čas, ki je vir njihovih drugih dejavnosti in 

izpopolnjevanja (Benčina 2016, 27). To velja tako za zaposlene v javnem kot za zaposlene v 

zasebnem sektorju. Seveda je pomembno, koliko časa jim ostane na voljo po službi. Glede na 

to, da je delovni čas v javnem sektorju bolj zakonsko reguliran kot v zasebnem sektorju, je 

mogoče sklepati, da imajo zaposleni v javnem sektorju na voljo več časa po službi, čeprav je 

število delovnih ur na dan omejeno z zakonodajo tudi v zasebnem sektorju. Gre za teoretično 

posploševanje. Kako je s tem v praksi, bi bilo zanimivo ugotavljati z razširjeno raziskavo. 

Zanimivo bi bilo ugotavljati, kako pogosto preko polnega delovnega časa delajo zaposleni v 

javnem in kako pogosto zaposleni v zasebnem sektorju. Torej – koliko nadur imajo zaposleni 

v javnem in koliko zaposleni v zasebnem sektorju. Na tej osnovi bi nato lahko ugotavljali 

zadovoljstva glede usklajevanja poslovnega in zasebnega. Zaradi delovnega časa in tudi 

zaradi obsega delovni ur, ki jih zaposleni preživijo na delovnem mestu, namreč nimajo vsi 

enakih možnosti za takšno usklajevanje. To velja tako za razlike med sektorjema kot tudi za 

posamezna delovna mesta znotraj istega sektorja. Medicinska sestra, ki dela tri izmene, 

vsekakor nima enakih možnosti za usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja kot nekdo, 
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ki dela v pisarni upravne enote vselej enak delovni čas. Vsekakor pa je narava dela v različnih 

sektorjih tista, ki vpliva na usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja. 

Pri usklajevanju poslovnega in zasebnega življenja velja poudariti še en pomemben vidik, in 

sicer razliko med spoloma. Za ženske je namreč takšno usklajevanje precej bolj zahtevno in 

naporno. Pšeničny (2009, 30) namreč ugotavlja, da stres in izgorelost najmočneje ogrožata 

ženske na vodilnih delovnih mestih in samostojne podjetnice in da najverjetnejši razlog za to 

tiči v vzgojnih zapovedih. Kot dodaja avtorica, bi se namreč ženske morale izkazovati tako na 

profesionalnem kot na družinskem področju, kar pomeni dvojno notranjo prisilo in tako tudi 

dvojno obremenitev. S poglobljeno raziskavo bi lahko ugotavljali razlike pri usklajevanju 

poslovnega in zasebnega življenja v javnem in zasebnem sektorju glede na spol. Tako bi 

primerjali, kako uspešno usklajujejo zasebno in poslovno življenje ženske, zaposlene v 

javnem, in kako tiste v zasebnem sektorju. Podobno bi lahko ugotavljali razlike med moškimi 

in ženskami. S takšno raziskavo bi tudi ugotovili razlike med zadovoljstvom z zaposlitvijo v 

javnem in zasebnem sektorju.  

Pripravljenost povečati napor pri opravljanju dela 

Ugotovili smo tudi, da je pripravljenost povečati napor pri opravljanju svojega dela, če bi to 

zagotovilo dodatno denarno nagrado, med anketiranima v obeh sektorjih precej podobna. 

Tako v javnem kot zasebnem sektorju se pripravljenost anketiranih povečuje z višanjem 

deleža povišice. Razlika je v tem, da bi jih v javnem sektorju nekoliko več kot v zasebnem 

bilo pripravljenih delati več že za 10 % povišanje osnovne plače. V obeh skupinah pa jih je 

največ, skoraj 30 odstotkov, izbralo odgovor, da za dodatno vloženi napor pričakujejo 15 % 

zvišanje osnovne plače. Rezultat kaže na to, da je denarna nagrada tista, ki ima izjemno 

močan motivacijski učinek na trud in napor pri delu. Vprašanje, ki ni bilo del raziskave, a se 

nam pri teh rezultatih pojavlja, je, ali bi bili pripravljeni povečati svoj napor pri opravljanju 

dela tudi za nematerialne nagrade in kakšne bi bile razlike pri odgovorih med sektorjema.  

Pripravljenost povečati napor pri opravljanju dela je povezana tudi z možnostjo napredovanja. 

Tisti, ki so pripravljeni povečati napor, imajo boljše možnosti za napredovanje in razvoj 

kariere. A, kot poudarja Erazmova (2011), je nujno, da so vsem zaposlenim jasna merila, ki so 

pomembna za napredovanje. Torej je vsem zaposlenim treba nuditi enake priložnosti, da 

povečajo svoj napor.  

Prednost zaposlitve  

Raziskava je pokazala, da anketirani iz javnega sektorja dejstvo, da so zaposleni v javnem 

sektorju, čutijo kot prednost pogosteje kot zaposleni v zasebnem sektorju. Razlika pa kljub 

temu ni statistično značilna. Sicer jih je glede tega v zasebnem sektorju dobra polovica, ki je 

glede tega neopredeljena. Opazno več jih je v javnem sektorju tudi takšnih, ki tega, da so 
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zaposleni v javnem sektorju, ne čutijo kot prednost. Takšnih je v zasebnem sektorju precej 

manj, verjetno na račun tistih, ki so neopredeljeni. Podobno je ugotovila tudi Erazmova 

(2011), in sicer, da so zaposleni v javnem sektorju bolj ponosni na zaposlitev kot tisti v 

zasebnem sektorju; čeprav je stopnja razlike majhna, pa je opazna. Vsekakor ima zaposlitev v 

vsakem od sektorjev tako prednosti kot tudi pomanjkljivosti. Pomembno je, da se jih 

zaposleni zavedajo, jih prepoznajo in da niso omejeni le na pomanjkljivosti, ampak tudi na 

vse prednosti, ki jih zaradi zaposlitve v določenem sektorju zamujajo (niso deležni). Če jih 

vodja na to opozori, lahko izboljša zadovoljstvo zaposlenih s tistim, česar so deležni. 

Z rezultati raziskave smo tudi pokazali, da anketirani v zasebnem sektorju ne zaznavajo 

zaposlitve v javnem sektorju kot prednost pogosteje kot anketirani, ki so zaposleni v javnem 

sektorju. Ugotovili smo, da je kljub temu, da med obema spremenljivkama obstaja statistično 

značilna povezanost, delež tistih, ki zaposlitev v javnem sektorju vidijo kot prednost višji 

ravno v skupini zaposlenih v tem sektorju in ne med tistimi iz zasebnega sektorja. 

Rezultati raziskave resda kažejo na določene razlike med motiviranostjo v javnem in 

zasebnem sektorju, a jih ni mogoče absolutno posploševati. Pri tem je vselej treba upoštevati 

razlike, kot jih poudarja Yair (2011); in sicer, kot navaja avtor, raziskave kažejo, da se 

zaposleni v eni organizaciji razlikujejo od zaposlenih v drugi organizaciji. Tako se zaposleni v 

javnem sektorju po vrednotah in lastnostih razlikujejo od tistih, ki so zaposleni v zasebnem 

sektorju. Tudi značilnosti oz. karakteristike dela so pomembne, pa tudi kontekst dela. Javni in 

zasebni sektor sta precej široka pojma. Tako je narava dela v obeh sektorjih lahko znotraj 

vsakega sektorja izjemno različna. V javnem sektorju se na primer narava in karakter dela 

med zaposlenimi v zdravstvu in tistimi v občinski upravi zelo razlikuje. Podobno velja v 

zasebnem sektorju. Delo v proizvodnji se na primer močno razlikuje od dela v pisarni 

zavarovalnice. Vse to izjemno vpliva na motivacijo zaposlenih, ni zgolj sektor tisti, ki vpliva 

na to, kakšni so motivacijski dejavniki in razmere za zadovoljne zaposlene v posameznem 

delovnem okolju. Tako bi bilo smotrno izvesti raziskavo, v kateri bi primerjali motivacijske 

dejavnike v javnem in zasebnem sektorju glede podobnosti dela. Tako bi na primer lahko 

primerjali motivacijske dejavnike med zaposlenimi v upravni enoti v pisarni na eni strani ter 

med zaposlenimi v pisarni zavarovalnice zasebne družbe na drugi strani. Ali med zaposlenimi 

v proizvodnji zasebnega sektorja ter morda zaposlenimi v kuhinji v bolnišnici javnega 

sektorja. Zanimivo bi bilo primerjati rezultate raziskave med zaposlenimi v javnem zdravstvu 

in med zaposlenimi v zasebnih zdravstvenih organizacijah. Tak primer izpostavljamo, saj je 

zadnje čase mogoče v medijih zaslediti visoko stopnjo nezadovoljstva med zaposlenimi 

(medicinskimi sestrami) v javnem zdravstvu. Vse navedeno torej podajamo kot primer in 

izhodišče za nadaljnje raziskave.  

Na tem mestu ponovimo, kot poudarja Raspor (2017, 38), da je bilo do sedaj v Sloveniji 

izvedenih precej raziskav, ki so ugotavljale pomembnost motivacijskih dejavnikov, a da vse 

raziskave niso bile izvedene po enotni metodologiji in jih zato ni moč neposredno primerjati. 



52 

Kljub temu pa je mogoče najti določene primerjave, kot smo jih predstavili. Hkrati so vse že 

opravljene raziskave lahko izhodišče za ponovitev kakšne in primerjavo rezultatov po kar se 

da podobni metodologiji. Prav tako menimo, da so lahko prav vse raziskave opozorilo na 

pomanjkljivosti pri motiviranju v javnem in zasebnem sektorju. Vsekakor pa se vsako 

delovno okolje razlikuje od drugega in prav tako se razlikujejo zaposleni. Za doseganje 

optimalnih rezultatov na področju motiviranja v posamezni organizaciji, pa najsi bo to 

organizacija zasebnega ali javnega sektorja, pa menimo, da je najbolje, da vodstvo opravi 

raziskavo med svojimi zaposlenimi. Le tako bo lahko vsak vodja za svoje zaposlene ugotovil, 

kaj jih motivira, kaj jih dela zadovoljne in kaj jih pri vodenju oz. motiviranju moti. Pri tem so 

jim lahko v pomoč in za izhodišče že opravljene raziskave, tudi naša. Vsekakor je motiviranje 

ter v ta namen ugotavljanje motivacijskih dejavnikov zaposlenih naloga vodstva, ki je vredna 

časovne in finančne investicije.  

5.5 Priporočila managementu v javnem in zasebnem sektorju  

V vsakem delovnem okolju nam poznavanje motivacijskih dejavnikov lahko pomaga pri 

izboljšanju organizacijske klime in posledično uspešnosti organizacije. Prav tam, kjer smo 

ugotovili statistično značilne razlike, pa je prostor za izboljšave. Pri preverjanju statističnih 

razlik med motivacijski dejavniki v javnem in zasebnem sektorju smo ugotovili, da obstajajo 

statistično značilne razlike pri: 

 plači,  

 drugih materialnih ugodnostih,  

 medsebojnih odnosih,  

 delovnem okolju,  

 komuniciranju,  

 organizaciji dela,  

 pohvalah, grajah in priznanju,  

 možnostih izobraževanja in usposabljanja,  

 možnostih soodločanja,  

 zanimivosti dela ter  

 možnostih napredovanja.  

Glede na to, da so vsi ti motivacijski dejavniki bolj učinkoviti v zasebnem sektorju, bi bile 

potrebne spremembe v javnem sektorju. Zaposlene bi bilo treba seznaniti s sistemom 

nagrajevanja, zakonskimi omejitvami glede višine plače, da jim je jasno, zakaj ne dobijo višje 

plače in materialnih nagrad ter pod kakšnimi pogoji bi to, če sploh, lahko dosegli. 

Izpostavljamo pa tudi dejavnike, ki so zanimivi v javnem sektorju in jim je mogoče več 

pozornosti posvetiti tudi v zasebnem sektorju. 
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Odnose, delovno okolje in komuniciranje je mogoče izboljšati z neformalnim druženjem, z 

raznimi popoldanskimi športnimi in podobnimi srečanji. Izboljšanje je moč doseči tudi tako, 

da je zaposlenim dana možnost za več osebnih stikov, da torej komunicirajo in stvari rešujejo 

osebno, da imajo čas in priložnost rešiti delovne obveznosti ter drug drugemu pojasniti 

morebitne težave. Vodja mora skrbeti za sprotno reševanje morebitnih konfliktov oz. 

nesporazumov, za kar lahko poskrbi na različne načine. Ni toliko pomembno, kako, torej na 

kakšen način vodja skrbi za dobre odnose, za sprotno reševanje nesporazumov, konfliktov, kot 

to, da si za to prizadeva. Slabi odnosi in konflikti lahko močno načnejo zadovoljstvo in 

počutje zaposlenih. Takšni zaposleni so vse prej kot motivirani pri svojem delu. Lahko se celo 

pripeti, da zaposleni pričnejo izostajati z dela, zatečejo se npr. v bolniški stalež. V skrajnih 

primerih lahko tudi zapustijo organizacijo in si poiščejo drugo zaposlitev. Slednje lahko za 

organizacijo pomeni veliko izgubo, še posebej, kadar takega sodelavca ni lahko nadomestiti. 

Dober vodja pozna svoje zaposlene, jim prisluhne, jih razume, se z njimi pogovarja, rešuje 

dileme, težave in dvome. Dober vodja se zavzame za svoje zaposlene in poskrbi za dobre 

odnose. 

Organizacijo dela je moč izboljšati tako, da zaposlenim pojasnimo, kaj so njihove naloge, 

njihove dolžnosti, njihove vloge. Poskrbeti je treba, da jim ni naloženega več dela, kot ga 

glede na razpoložljivi čas lahko opravijo, da imajo ustrezne kompetence, sposobnosti, 

izobrazbo, pooblastila itd. Delo mora biti organizirano tako, da teče in da se morebitni 

nesporazumi in zaostanki rešujejo sproti ali kar se da hitro. Vodja mora pri tem paziti, da se 

zaposlenim naloži le toliko dela, kot ga ti zmorejo opraviti v realnem času, da ni treba delati 

preko delovnega časa. Kadar je to neizbežno, pa je pomembno, da se za takšno dodatno delo 

zaposleni tudi ustrezno nagrajeni. Delo mora biti ustrezno razporejeno med vse zaposlene. 

Naloge morajo torej biti takšne, da ustrezajo sposobnostim in kompetencam zaposlenih. Vodje 

morajo biti zaposlenim dostopni, tako da se ti lahko nanje obrnejo, kadar pri delu česa ne 

razumejo ali jim kaj ni jasno. Zaposlenih ne sme biti strah se obrniti na njihove vodje v 

primeru morebitnih nejasnosti. 

Pohvala, graja in priznanje so verjetno tisti načini motiviranja, ki jih je najlažje doseči. 

Pohvala nič ne stane in ima lahko izjemen motivacijski učinek. Pomembno je, da je dana ob 

pravem času in na ustrezen način. Graja naj bo vselej pojasnjena, zakaj je podana in kako 

naprej, da se zadeva izboljša oz. se ne ponavljajo razlogi zanjo. Pomembno je, kako se izreče. 

Tako pohvala kot tudi graja morata biti utemeljeni. To je pomembno tako za posameznika, ki 

je bil pohvaljen ali grajan, kot tudi za vse ostale zaposlene. Tako zaposleni vedo, kaj se od 

njih pričakuje, zakaj so ali niso oni tisti, ki so bili pohvaljeni ali grajani. Tako tudi dobijo 

občutek, da so vsi zaposleni obravnavani enako, saj je vsem jasno, kdo in zakaj je bil 

pohvaljen ali grajan.  

Možnost izobraževanja in usposabljanja naj bo zaposlenim ponujena, ko je to mogoče. Lahko 

se organizirajo tudi interna izobraževanja in usposabljanja oz. prenosi znanja med 
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zaposlenimi med samim potekom dela. Tudi vodje naj si vzamejo čas, da se posvetijo 

zaposlenim ter nanje prenašajo potrebno znanje. Tudi tukaj velja poudariti, da je treba prav 

vsem zaposlenim pojasniti, kdo in zakaj je pridobil možnost izobraževanja. Zaposleni ne 

smejo dobiti občutka, da se jim dogaja krivica, da so za kar koli prikrajšani. Naloga vodje je, 

da vsako svojo odločitev, ki se tiče zaposlenih v smislu nagrajevanja, motiviranja, zaposlenim 

tudi pojasni. 

Zaposlenim naj bo dana možnost soodločanja. Pomembno je, da se jim ponudi možnost, da 

povedo svoje ideje, mnenja, predloge, da sodelujejo pri sprejemanju odločitev in nanje 

vplivajo. Zaposlenim bo to dalo občutek pomembnosti, občutek pripadnosti, medtem ko bodo 

nadrejeni oz. vodje lahko presenečeni nad pridobitvijo kakšne nove ideje, rešitve itd. 

Zanimivost dela se lahko doseže na različne načine, kar je odvisno predvsem od narave dela. 

Delo se lahko popestri s kratkimi neformalnimi prekinitvami dela, v katerih si zaposleni 

vzamejo nekaj minut za telesno dejavnost. Popestri se lahko tudi tako, da se tvorijo delovne 

skupine za tiste delovne naloge, projekte, ki jih je mogoče učinkoviteje opraviti v timu. Če je 

mogoče delo popestriti tudi tako, da se člani tima, ki lahko opravljajo enake naloge, 

zamenjujejo. Tudi izmenjava določenih delovnih nalog med zaposlenimi, ki imajo zanje 

ustrezne sposobnosti, kompetence, lahko nekoliko razbijejo rutino in popestri delo. 

Glede možnosti napredovanja naj se zaposlenim pojasni sistem napredovanja. Naj jim bo 

jasno, kako ta deluje in zakaj ne napredujejo. Pomembno je, da je sistem pošten in 

enakopraven za vse in predvsem da je to opazno in da zaposleni to občutijo, da se jim ne 

dogaja krivica. Vsem mora biti torej jasno, zakaj je nekdo napredoval in zakaj to ni »on sam«. 

Vsem torej morajo biti ponujeni oz. podani enaki pogoji, možnosti za napredovanje. To velja 

za oba sektorja, čeprav je napredovanje v javnem sektorju precej bolj zakonsko regulirano.  

Ugotovili smo tudi, da so vse dejavnike vodstva – to je samostojnost pri delu, ki ga omogoča 

vodstvo, spodbuda s strani vodstva, upoštevanje želja s strani vodstva, upoštevanje idej in 

predlogov pri delu s strani vodstva, jasno postavljene zahteve in pričakovanja s strani vodstva 

ter spoštovanje s strani vodstva – kot bolj učinkovite elemente vodstva ocenili anketirani v 

zasebnem sektorju. Pri tem ima vodstvo v javnem sektorju precej možnosti za izboljšave. 

Večino od njih je mogoče doseči z malo truda in brez posebnih izdatkov. Upoštevanje idej, 

predlogov, želja je izjemno pomembno. Ni nujno, da vse to vpliva na končne odločitve, a je 

pomembno, da jih zaposleni lahko izrazijo in da jih vodstvo sliši. Vodstvo naj pojasni, kako 

jih sprejema, in pove, zakaj so ali niso upoštevani ali da bodo morda drugič. Vodstvo lahko s 

takšno potezo veliko pridobi, saj morda odkrije nov potencial zaposlenih, morda ga njihove 

ideje presenetijo in podajo kakšne uporabne predloge, rešitve. Slednje so morda lahko 

uporabne v kakšnih drugih situacijah in ne nujno v konkretni. Prav tako se na tak način 

vodstvo bolje spoznava s svojimi zaposlenimi ter vse to upošteva pri vodenju, motiviranju 

zaposlenih, komuniciranju z zaposlenimi. Menimo, da bi vodje morali pogosteje ugotavljati, 

kako zaposleni ocenjujejo njegovo delo in kako ocenjujejo posamezne dejavnike vodenja. To 



55 

lahko vodje naredijo z anonimno anketo ali tudi z ustnim razgovorom z zaposlenim. Vodja 

lahko raste, se izpopolnjuje, izboljšuje tako, da ve, kako ga njegovi zaposleni vidijo, kako ga 

ocenjujejo, dojemajo, kaj si od njega želijo, pričakujejo, kaj počne dobro, kaj odlično in s čim 

niso zadovoljni. Menimo, da le tisti vodja, ki zaposlenim daje in ne le da od njih samo 

zahteva, pričakuje, lahko ustvarja pozitivno organizacijsko klimo, v kateri vladajo dobri 

medsebojni odnosi in v kateri delajo zadovoljni zaposleni. Včasih je potrebno res malo, da se 

doseže res veliko.  

Glede na to, da so anketirani v javnem sektorju bolj kot anketirani v zasebnem sektorju 

zadovoljni s tem, v kakšni meri se posvečajo družini ter da imajo za svojo družino in zase 

dovolj časa, so tukaj dobrodošle spremembe v zasebnem sektorju. Zaposlenim je treba dati 

možnost, da usklajujejo svoje zasebno in poklicno življenje. To pomeni, da jih ne smejo 

obremenjevati preko delovnega časa s preveč (ali nepotrebnimi) nadurami ali s tem, da si 

zaposleni delo nosijo domov ter ga opravljajo doma izven delovnega časa. Če so zaposleni 

preobremenjeni z obsegom dela, naj vodstvo poskrbi za ustrezno porazdelitev dela ali zaposli 

dodaten kader. Zaposleni morajo biti obravnavani kot ljudje in ne zgolj kot »delovna sila«. 

Vodja se mora zavedati, da bodo zaposleni zadovoljni in učinkoviti le, če bodo lahko uspešno 

usklajevali svoje poklicno in zasebno življenje. To pomeni, da jim mora ostati na voljo dovolj 

časa in energije za čas, ko niso v službi. Delovno okolje, ki zaposlene »izžame«, ne bo dolgo 

funkcionalno. Če odpovejo zaposleni, odpove organizacija. Zato je pomembno, da vodja 

prisluhne svojim zaposlenim, jih tudi povpraša o njihovem počutju, zdravju, družini, hobijih 

itd. Morda vodja izve kaj o svojih zaposlenih, kar mu pomaga pri razumevanju njihovega 

počutja, trenutnega stanja. Sočutje in empatija sta za vodenje bolj pomembna, kot se morda 

zdi. Zaposleni, ki bo vedel, da ga vodja razume, ga posluša in upošteva, bo vsekakor bolj 

zadovoljen. 

Seveda je v vsakem posameznem podjetju od finančnih in kadrovskih rezerv odvisno, v 

kolikšni meri lahko upoštevajo priporočila. Vsak predlog, ki ga poskušajo uveljaviti, pa 

pripomore k večjemu zadovoljstvu zaposlenih. 

Anketirani v obeh sektorjih so pripravljenost povečati napor pri opravljanju dela, če obstaja 

možnost napredovanja. Takšen podatek naj vodstvo upošteva, kadar želi zaposlene dodatno 

bremeniti oz. jim nalaga večji obseg dela. Če želijo, da zaposleni v svoje delo vlagajo več 

napora, naj jih za to ustrezno motivirajo z napredovanjem ali drugo ustrezno nagrado. Čeprav 

smo poudarili razlike med motiviranje v javnem in zasebnem sektorju, velja dodati, da so 

priporočila in nasveti za izboljšave bolj kot ne uporabni v obeh sektorjih. Ključno je ugotoviti 

in upoštevati, kaj v katerem od sektorjev manjka, kje so šibke točke in kaj je treba izboljšati. 

To je treba ugotavljati v vsakem podjetju oz. v vsaki organizaciji posebej, ne glede na to, ali 

gre za javni ali zasebni sektor, saj vsako podjetje oz. vsaka organizacija združuje različno 

kombinacijo posameznikov, ki imajo svoje vrednote, ki so del njih in se ne spreminjajo glede 

na to, v katerem sektorju so zaposleni. Seveda pa ne gre pozabiti na to, da je treba upoštevati 
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tudi vse, kar se je izkazalo kot dobro in učinkovito. Torej, vse kar zaposleni ocenjujejo kot 

dobro in učinkovito pri motiviranju, potreba ohraniti, nadaljevati. Ni pomembno le, da se 

delajo izboljšave in spremembe tam, kjer so se pokazale pomanjkljivosti in šibke točke, 

pomembno je, da niso opuščene tiste dejavnosti ali tisti ukrepi, dejanja, ki so se izkazali kot 

učinkoviti motivatorji.  
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6 SKLEPI 

Namen magistrskega dela je bil predstaviti motiviranje ter motivacijske dejavnike v javnem in 

zasebnem sektorju. Namen raziskovalnega dela naloge je bil ugotoviti razlike med 

motivacijskimi dejavniki v javnem in zasebnem sektorjem ter tako proučiti, kako se v javnem 

in zasebnem sektorju motivacijski dejavniki razlikujejo. Ugotavljali smo, kateri motivacijski 

dejavniki so najbolj učinkoviti v javnem in kateri v zasebnem sektorju.  

V magistrskem delu smo predstavili pomen motiviranja za organizacijo ter vrste 

motivacijskih dejavnikov. S pomočjo raziskave smo ugotavljali razlike med motivacijskimi 

dejavniki v javnem in zasebnem sektorjem ter tako tudi pomanjkljivosti pri motiviranju v 

javnem in v zasebnem sektorju. Rezultate raziskave smo uporabiti kot osnovo za priporočila 

za izboljšave v sektorju, kjer se bodo pokazale šibke točke pri motiviranju zaposlenih. Tako 

smo dosegli zastavljene cilje dela.  

V raziskavi smo ugotovili, da glede zadovoljstva s trenutno zaposlitvijo med sektorjema ni 

bistvenih razlik, saj je večina anketiranih tako v javnem kot v zasebnem sektorju s svojo 

zaposlitvijo zadovoljna. Ugotovili smo, da med sektorjema obstajajo statistično značilne 

razlike pri motivacijskih dejavnikih (pri plači, drugih materialnih ugodnostih, medsebojnih 

odnosih, delovnem okolju, komuniciranju, organizaciji dela, pohvalah, grajah in priznanju, 

možnosti izobraževanja in usposabljanja, možnosti soodločanja, zanimivosti dela ter možnosti 

napredovanja), saj so vsi ti motivacijski dejavniki bolj učinkoviti v zasebnem sektorju. 

Ugotovili smo tudi, da vse dejavnike vodstva (samostojnost pri delu, ki ga omogoča vodstvo, 

spodbuda s strani vodstva, upoštevanje želja s strani vodstva, upoštevanje idej in predlogov 

pri delu s strani vodstva, jasno postavljene zahteve in pričakovanja s strani vodstva ter 

spoštovanje s strani vodstva) kot bolj učinkovite elemente vodstva ocenjujejo anketirani v 

zasebnem sektorju. Glede realnih možnosti napredovanja, ki se odražajo tudi finančno, jih je 

veliko več prepričanih v zasebnem sektorju. Prav tako smo ugotovili, da so anketirani v 

javnem sektorju bolj kot anketirani v zasebnem sektorju zadovoljni s tem, v kakšni meri se 

posvečajo družini ter da imajo za svojo družino in zase dovolj časa. Pripravljenost povečati 

napor pri opravljanju svojega dela, če bi to zagotovilo dodatno denarno nagrado, pa je med 

anketiranima v obeh sektorjih precej podobna. Ugotovili smo tudi, da je delež tistih, ki 

zaposlitev v javnem sektorju vidijo kot prednost, višji v skupini zaposlenih v tem sektorju in 

ne med tistimi iz zasebnega sektorja. 

Na podlagi dobljenih rezultatov in ugotovitev raziskave smo preverjali hipoteze. Potrdili smo, 

da obstaja statistično značilna razlika med pomembnostjo motivacijskih dejavnikov med 

javnim in zasebnim sektorjem. Nismo pa potrdili, da so anketirani, ki so zaposleni za 

nedoločen čas v javnem sektorju manj zadovoljni s trenutno zaposlitvijo kot anketirani, ki so 

zaposleni za nedoločen čas v zasebnem sektorju. Prav tako nismo potrdili, da anketirani v 

zasebnem sektorju zaznavajo zaposlitev v javnem sektorju kot prednost pogosteje kot 

anketirani, ki so zaposleni v javnem sektorju. 
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Rezultati so pokazali določene razlike med sektorjema. V razpravi smo nanje opozorili ter 

podali izhodišča za razširjeno raziskavo, s katero bi lahko določene ugotovitve, predpostavke 

bolje raziskali ter jih potrdili oz. zavrgli. Gre za področje raziskovanja, ki dopušča veliko 

različnih možnosti in vidikov raziskovanja. Kot smo omenili, bi bila zanimiva in morda bolje 

primerljiva raziskava med obema sektorjema v nekoliko bolj sorodnih poklicih, s podobno 

naravo dela (npr. med zaposlenimi v pisarniškem delovnem okolju v javnem in zasebnem 

sektorju, med zaposlenimi v zdravstvu v javnem in zaposlenem sektorju itd.). Ne glede na vse 

pa menimo, da splošna raziskava o zadovoljstvu oz. motivaciji zaposlenih v javnem in 

zasebnem sektorju podaja nekakšno splošno sliko o razlikah med obema sektorjema. Naša 

raziskava, kakor tudi vse podobne raziskave, ki kažejo na razlike (pa tudi podobnosti) med 

motivacijo v javnem in zasebnem sektorju, so lahko izhodišče za vodilne. Njihova naloga je 

namreč, da motivirajo svoje zaposlene ter tako poskrbijo za njihovo učinkovitost ter 

posledično za učinkovitost celotne organizacije, bodisi javnega bodisi zasebnega sektorja. 

Tako so lahko rezultati naše raziskave, kakor tudi podobnih, sorodnih raziskav, za vodje 

smernice za izboljšanje svojega delovanja na področju motiviranja.  

Motiviranje zaposlenih je sicer pogosto obravnavana problematika, a njena obravnava vselej 

prinaša uporabne rezultate, ugotovitve. Posamezna organizacija mora, če želi dosegati želene 

rezultate in imeti zadovoljne zaposlene, poskrbeti za njihovo motiviranje. Le zadovoljni 

zaposleni prinašajo dobre rezultate. V ta namen je pomembno in potrebno, da vsaka 

organizacija ugotavlja zadovoljstvo in motivacijsko stanje oz. motivacijske dejavnike, ki so 

med njihovimi zaposlenimi učinkoviti.  

Ni pomembno, ali gre za zasebni ali javni sektor, naloga vodje je, da ustrezno poskrbi za 

svoje zaposlene in jih ustrezno motivira. Rezultati zaposlenih posredno kažejo tudi na 

kakovost vodenja in na to, kako vodja opravlja svoje delo. Vodje torej vplivajo na svoje 

zaposlene (tudi in predvsem z ustrezno motivacijo); s svojim vedenjem, ravnanjem vplivajo 

na rezultate dela zaposlenih, pa tudi na rezultate svojega dela, kar vse se pozna pri uspešnosti 

in učinkovitosti posamezne organizacije. Gre torej za proces, v katerem igra ključno vlogo 

vodja, ki s svojim vodenjem vpliva na svoje zaposlene. Motiviranje zaposlenih je vselej 

aktualna problematika, ki v vsaki organizaciji poteka kontinuirano, neprekinjeno. Prekinitev 

motiviranja zaposlenih prinaša nezadovoljstvo zaposlenih, sledijo slabi rezultat dela. Dober 

vodja se tega zaveda ter ne dopusti, da bi se to zgodilo. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Velike frekvenčne tabele 

 





Priloga 1 

 

VELIKE FREKVENČNE TABELE 

Tabela 1 Ocenite v kolikšni meri vas motivirajo spodaj našteti dejavniki pri vašem delu  
(1 – sploh me ne motivirajo, 2 – me ne motivira, 3 – me niti ne motivira, niti motivira, 4 – me motivira, 5 – me zelo motivira). 

 

Sploh me ne 
motivira 

Me ne 
motivira 

Me niti ne 
motivira, niti 

motivira 
Me motivira 

Me zelo 
motivira 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Javni sektor             

plača 26 7,7 34 10,0 95 28,0 119 35,1 65 19,2 339 100,0 

druge materialne ugodnosti 38 11,2 65 19,2 99 29,2 99 29,2 38 11,2 339 100,0 

medsebojni odnosi 4 1,2 17 5,0 36 10,6 130 38,3 152 44,8 339 100,0 

delovno okolje 5 1,5 24 7,1 64 18,9 134 39,5 112 33,0 339 100,0 

komunikacija 6 1,8 19 5,6 53 15,6 129 38,1 132 38,9 339 100,0 

organizacija dela 16 4,7 31 9,1 59 17,4 121 35,7 112 33,0 339 100,0 

delovni čas 6 1,8 5 1,5 44 13,0 118 34,8 166 49,0 339 100,0 

pohvale, graje in priznanja 10 2,9 32 9,4 67 19,8 129 38,1 101 29,8 339 100,0 

možnost izobraževanja, usposabljanja 12 3,5 32 9,4 85 25,1 124 36,6 86 25,4 339 100,0 

stalnost zaposlitve 3 ,9 16 4,7 49 14,5 116 34,2 155 45,7 339 100,0 

ugled pri delu 7 2,1 28 8,3 97 28,6 133 39,2 74 21,8 339 100,0 

možnost soodločanja 10 2,9 41 12,1 83 24,5 130 38,3 75 22,1 339 100,0 

zanimivost dela 8 2,4 17 5,0 45 13,3 124 36,6 145 42,8 339 100,0 

možnost napredovanja 28 8,3 33 9,7 79 23,3 109 32,2 90 26,5 339 100,0 
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Sploh me ne 
motivira 

Me ne 
motivira 

Me niti ne 
motivira, niti 

motivira 
Me motivira 

Me zelo 
motivira 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Zasebni sektor             

plača 4 3,3 3 2,5 18 15,0 41 34,2 54 45,0 120 100,0 

druge materialne ugodnosti 3 2,5 8 6,7 27 22,5 58 48,3 24 20,0 120 100,0 

medsebojni odnosi 3 2,5 0 0,0 13 10,8 23 19,2 81 67,5 120 100,0 

delovno okolje 0 0,0 3 2,5 9 7,5 48 40,0 60 50,0 120 100,0 

komunikacija 2 1,7 1 0,8 14 11,7 36 30,0 67 55,8 120 100,0 

organizacija dela 0 0,0 6 5,0 18 15,0 41 34,2 55 45,8 120 100,0 

delovni čas 2 1,7 4 3,3 20 16,7 46 38,3 48 40,0 120 100,0 

pohvale, graje in priznanja 3 2,5 6 5,0 21 17,5 34 28,3 56 46,7 120 100,0 

možnost izobraževanja, usposabljanja 3 2,5 7 5,8 22 18,3 43 35,8 45 37,5 120 100,0 

stalnost zaposlitve 1 0,8 12 10,0 20 16,7 37 30,8 50 41,7 120 100,0 

ugled pri delu 3 2,5 9 7,5 26 21,7 40 33,3 42 35,0 120 100,0 

možnost soodločanja 2 1,7 6 5,0 24 20,0 45 37,5 43 35,8 120 100,0 

zanimivost dela 0 0,0 2 1,7 9 7,5 34 28,3 75 62,5 120 100,0 

možnost napredovanja 2 1,7 6 5,0 16 13,3 37 30,8 59 49,2 120 100,0 
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Tabela 2 Ocenite koliko so po vaši oceni učinkoviti s spodaj našteti elementi vodstva v podjetju, kjer ste zaposleni  
(1 – popolnoma neučinkovit, 2 – neučinkovit, 3 – ni neučinkovit, niti učinkovit, 4 – učinkovit, 5 – zelo učinkovit) 

 

Popolnoma 
neučinkovit 

Neučinkovit 
Niti neučinkovit, 

niti učinkovit 
Učinkovit 

Zelo 
učinkovit 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Javni sektor             

Samostojnost pri delu, ki nam jo omogoča 
vodstvo. 

2 0,6 26 7,7 68 20,1 138 40,7 105 31,0 339 100,0 

Spodbuda pri delu s strani vodstva. 20 5,9 32 9,4 86 25,4 105 31,0 96 28,3 339 100,0 

Upoštevanje naših želja s strani vodstva. 22 6,5 51 15,0 67 19,8 111 32,7 88 26,0 339 100,0 

Upoštevanje naših idej, predlogov pri delu. 11 3,2 49 14,5 68 20,1 110 32,4 101 29,8 339 100,0 

Jasno postavljene zahteve in pričakovanja s 
strani vodstva. 

22 6,5 24 7,1 85 25,1 118 34,8 90 26,5 339 100,0 

Spoštovanje s strani vodstva.  20 5,9 35 10,3 62 18,3 87 25,7 135 39,8 339 100,0 

Zasebni sektor             

Samostojnost pri delu, ki nam jo omogoča 
vodstvo. 

1 0,8 3 2,5 13 10,8 50 41,7 53 44,2 120 100,0 

Spodbuda pri delu s strani vodstva. 3 2,5 7 5,8 20 16,7 38 31,7 52 43,3 120 100,0 

Upoštevanje naših želja s strani vodstva. 4 3,3 9 7,5 20 16,7 39 32,5 48 40,0 120 100,0 

Upoštevanje naših idej, predlogov pri delu. 4 3,3 5 4,2 17 14,2 47 39,2 47 39,2 120 100,0 

Jasno postavljene zahteve in pričakovanja 
vodstva. 

4 3,3 5 4,2 27 22,5 34 28,3 50 41,7 120 100,0 

Spoštovanje s strani vodstva.  5 4,2 3 2,5 12 10,0 26 21,7 74 61,7 120 100,0 
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Tabela 3 Kolikšno je vaše zadovoljstvo usklajevanja vašega poslovnega od zasebnega življenja  
(obkrožite oceno stopnje zadovoljstva: 1 – nezadovoljen, 2 – malo zadovoljen, 3 – srednje zadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo 
zadovoljen). 

 

Nezadovoljen 
Malo 

zadovoljen 
Srednje 

zadovoljen 
Zadovoljen 

Zelo 
zadovoljen 

Skupaj 

f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

Javni sektor             

Družini se posvečam v zadostni meri. 6 1,8 8 2,4 48 14,2 153 45,1 124 36,6 339 100,0 

Delo popolnoma okupira moje zasebno 
življenje. 

85 25,1 101 29,8 98 28,9 44 13,0 11 3,2 339 100,0 

Za svojo družino in sebe imam dovolj časa. 7 2,1 19 5,6 57 16,8 148 43,7 108 31,9 339 100,0 

Zaradi delovnih obveznosti imam premalo časa 
za družino. 

104 30,7 87 25,7 75 22,1 55 16,2 18 5,3 339 100,0 

Zasebni sektor             

Družini se posvečam v zadostni meri. 8 6,7 13 10,8 30 25,0 42 35,0 27 22,5 120 100,0 

Delo popolnoma okupira moje zasebno 
življenje. 

19 15,8 41 34,2 36 30,0 16 13,3 8 6,7 120 100,0 

Za svojo družino in sebe imam dovolj časa. 9 7,5 17 14,2 30 25,0 35 29,2 29 24,2 120 100,0 

Zaradi delovnih obveznosti imam premalo časa 
za družino. 

21 17,5 41 34,2 33 27,5 16 13,3 9 7,5 120 100,0 
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Tabela 4 Testiranje hipoteze 1 – t-test 

Group Statistics 

Zaposlitev: N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean  
Javni sektor  Zasebni sektor 

plača* 339 3,48 1,14 0,06  120 4,15 0,99 0,09 

druge materialne ugodnosti* 339 3,10 1,17 0,06  120 3,77 0,93 0,09 

medsebojni odnosi* 339 4,21 0,91 0,05  120 4,49 0,88 0,08 

delovno okolje* 339 3,96 0,97 0,05  120 4,38 0,73 0,07 

komunikacija* 339 4,07 0,96 0,05  120 4,38 0,85 0,08 

organizacija dela* 339 3,83 1,13 0,06  120 4,21 0,88 0,08 

delovni čas 339 4,28 0,87 0,05  120 4,12 0,92 0,08 

pohvale, graje in priznanja* 339 3,82 1,05 0,06  120 4,12 1,03 0,09 

možnost izobraževanja, usposabljanja* 339 3,71 1,06 0,06  120 4,00 1,01 0,09 

stalnost zaposlitve 339 4,19 0,91 0,05  120 4,03 1,03 0,09 

ugled pri delu 339 3,71 0,97 0,05  120 3,91 1,05 0,10 

možnost soodločanja* 339 3,65 1,05 0,06  120 4,01 0,96 0,09 

zanimivost dela* 339 4,12 0,98 0,05  120 4,52 0,71 0,06 

možnost napredovanja* 339 3,59 1,21 0,07  120 4,21 0,97 0,09 
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Independent Samples Test 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95 % Confidence Interval 
of the Difference 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) Lower Upper 

plača* EVA 7,392 0,007 –5,712 457 0,000 –0,669 0,117 –0,899 –0,439 

EVNA     –6,098 237,591 0,000 –0,669 0,110 –0,885 –0,453 

druge materialne 
ugodnosti* 

EVA 10,991 0,001 –5,627 457 0,000 –0,666 0,118 –0,899 –0,434 

EVNA     –6,269 260,708 0,000 –0,666 0,106 –0,876 –0,457 

medsebojni odnosi* EVA 0,184 0,668 –2,986 457 0,003 –0,285 0,096 –0,473 –0,097 

EVNA     –3,029 214,631 0,003 –0,285 0,094 –0,471 –0,100 

delovno okolje* EVA 2,605 0,107 –4,326 457 0,000 –0,419 0,097 –0,610 –0,229 

EVNA     –4,923 273,858 0,000 –0,419 0,085 –0,587 –0,252 

komunikacija* EVA 0,196 0,659 –3,092 457 0,002 –0,307 0,099 –0,502 –0,112 

EVNA     –3,280 234,448 0,001 –0,307 0,094 –0,492 –0,123 

organizacija dela* EVA 5,941 0,015 –3,319 457 0,001 –0,376 0,113 –0,599 –0,154 

EVNA     –3,732 266,336 0,000 –0,376 0,101 –0,575 –0,178 

delovni čas EVA 0,000 0,984 1,708 457 0,088 0,161 0,094 –0,024 0,345 

EVNA     1,667 200,204 0,097 0,161 0,096 –0,029 0,351 

pohvale, graje in 
priznanja* 

EVA 0,030 0,863 –2,638 457 0,009 –0,294 0,111 –0,512 –0,075 

EVNA     –2,667 213,136 0,008 –0,294 0,110 –0,511 –0,077 

možnost 
izobraževanja, 
usposabljanja* 

EVA 3,260 0,072 –2,628 457 0,009 –0,292 0,111 –0,510 –0,074 

EVNA     –2,684 217,264 0,008 –0,292 0,109 –0,507 –0,078 
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Independent Samples Test 

Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of Means 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95 % Confidence Interval 
of the Difference 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) Lower Upper 

stalnost zaposlitve EVA 1,504 0,221 1,658 457 0,098 0,167 0,101 –0,031 0,364 

EVNA     1,565 189,062 0,119 0,167 0,107 –0,043 0,377 

ugled pri delu EVA 0,219 0,640 –1,936 457 0,053 –0,203 0,105 –0,410 0,003 

EVNA     –1,867 195,827 0,063 –0,203 0,109 –0,418 0,012 

možnost 
soodločanja* 

EVA 6,434 0,012 –3,333 457 0,001 –0,362 0,109 –0,576 –0,149 

EVNA     –3,477 226,567 0,001 –0,362 0,104 –0,568 –0,157 

zanimivost dela* EVA 5,680 0,018 –4,030 457 0,000 –0,393 0,097 –0,584 –0,201 

EVNA     –4,683 287,719 0,000 –0,393 0,084 –0,558 –0,228 

možnost 
napredovanja* 

EVA 11,808 0,001 –5,048 457 0,000 –0,618 0,123 –0,859 –0,378 

EVNA     –5,608 259,097 0,000 –0,618 0,110 –0,835 –0,401 
Legenda: 
*Razlika je statistično značilna (p < 0,05). 
EVA – Equal variances assumed; EVNA – Equal variances not assumed 
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Tabela 5 Testiranje hipoteze 2 – hi-kvadrat test 

Ali ste zadovoljni s trenutno zaposlitvijo? * Zaposlitev: Crosstabulation 

Ali ste zadovoljni s trenutno zaposlitvijo? 
Zaposlitev: 

Skupaj 
Javni sektor Zasebni sektor 

Da Count 142 36 178 

 % within Zaposlitev: 54,0 % 45,6 % 52,0 % 

Lahko bi bilo 
bolje 

Count 98 37 135 

 % within Zaposlitev: 37,3 % 46,8 % 39,5 % 

Ne Count 23 6 29 

 % within Zaposlitev: 8,7 % 7,6 % 8,5 % 

Skupaj Count 263 79 342 

 % within Zaposlitev: 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
 

 Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,333a 2 0,311 

Likelihood Ratio 2,306 2 0,316 

Linear-by-Linear Association 0,771 1 0,380 

N of Valid Cases 342     
a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6,70. 
 

Tabela 6 Testiranje hipoteze 3 – hi-kvadrat test 

Ali dejstvo zaposlitve v javnem sektorju čutite kot prednost? * Zaposlitev: Crosstabulation 

Ali dejstvo zaposlitve v javnem sektorju 
čutite kot prednost? 

Zaposlitev: 
Skupaj 

Javni sektor Zasebni sektor 

Da Count 118 26 144 

 % within Zaposlitev: 34,8 % 21,7 % 31,4 % 

Ne Count 131 29 160 

 % within Zaposlitev: 38,6 % 24,2 % 34,9 % 

Neopredeljen/a Count 90 65 155 

 % within Zaposlitev: 26,5 % 54,2 % 33,8 % 

Skupaj Count 339 120 459 

 % within Zaposlitev: 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
 

Chi-Square Tests  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,226a 2 0,000 

Likelihood Ratio 29,162 2 0,000 

Linear-by-Linear Association 22,574 1 0,000 

N of Valid Cases 459     
a. 0 cells (0,0 %) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,65. 


