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POVZETEK  

Motivacija je proces, ki v ljudeh poteka po naravnih zakonitostih, ki si jih ne znamo 

vedno v celoti pojasniti. Za napredek, rast in razvoj so motivirani in zadovoljni 

zaposleni neprecenljivi, saj s svojo energijo, znanjem in idejami predstavljajo največji 

kapital zavoda. Ugotoviti, kaj zaposlene v izbranem zavodu motivira in kako so na 

svojem delovnem mestu zadovoljni, je glavni namen diplomske naloge. Teoretični del je 

namenjen predstavitvi pojma motivacije, povezavi motivacijskih dejavnikov z 

zadovoljstvom na delu ter pregledu različnih motivacijskih teorij, ki služijo kot podlaga 

za raziskavo. V empiričnem delu je predstavljen obravnavani javni zavod, sledi 

predstavitev rezultatov raziskave, opravljene s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Diplomsko delo je zaključeno s priporočili za prakso in s sklepom, ki predstavlja 

povzetek ugotovitev, pridobljenih s pomočjo raziskave. 

Ključne besede: motivacija, dejavniki motivacije, motiviranje, teorije motivacije, 

zadovoljstvo zaposlenih  

 

SUMMARY  

Motivation is a process, running in humans for natural underlying principles, which we 

can not explain always entirely. For progress, growth and development motivated and 

satisfied employees are invaluable, because their energy, knowledge and ideas represent 

the largest capital of public institution. The main purpose of the work is to find out, 

what does employees in the chosen institution motivate and how they are satisfied at 

work. The theoretical part starts with presenting the concept of motivation, motivational 

factors connected with satisfaction at work and a review of different motivational 

theories, that also serves as a base for the research. The  empirical part presents a public 

institution, followed by the presentation of the results of research, that were acquired 

with the help of questionnaire. The diploma is concluded with recommendations for 

practice and with the conclusion, which presents a summary of the findings, obtained 

through research. 

Key words:  motivation, motivation factors, motivating, theories of motivation, 

employee satisfaction 
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1 UVOD  

Zagotovo velja, da je bilo o motivaciji na delovnem mestu že veliko napisanega – 

še posebej, če izhajamo iz navedbe Inštituta za preučevanje delovne sile v Londonu, 

kjer zatrjujejo, da je beseda motivacija med šestimi najpogosteje uporabljenimi 

besedami v gradivih raznih podjetij (Denny 1997, 5). Pa vendar samo uporaba besede še 

ni dovolj za njeno razumevanje.  

Zanimiva je ugotovitev, ki jo je moč zaslediti v številnih raziskavah, da je 

motivacija med najmanj in najslabše razumljenimi pojmi pri vodenju organizacije.  

Motivacija je tesno povezana tako z razumom kot s čustvi človeka in morda je prav 

to vzrok, da je še vedno precej nedognana. 

Zavedanje, da so za obstoj in delovanje organizacije potrebni motivirani zaposleni, 

ki zavzeto opravljajo svoje delo, so pripravljeni na stalno izobraževanje, se istovetijo s 

cilji organizacije in tako sledijo spremembam, ki veljajo za edino stalnico današnjega 

časa, je tudi za management neprofitnih organizacij zelo pomembno. Čeprav so javni 

zavodi neprofitne organizacije, za svoj razvoj in uspeh prav tako potrebujejo sposobne, 

ustvarjalne, motivirane in zadovoljne zaposlene.   

Vsaka organizacija si želi, da bi razpolagala z najboljšimi kadri, takšnimi, ki bi bili  

zraven odgovornega, natančnega in hitrega dela sposobni ustvarjalnega razmišljanja, 

sprožanja pobud ter kreativnega uresničevanja zamisli in ciljev organizacije.  

Prav motivacija je vzrok, da ljudje z določenim znanjem in sposobnostmi delajo. 

Motivirani zaposleni so pripravljeni veliko prispevati zato, ker to hočejo, in ne zato, ker 

to morajo.  

Vendar, vsak človek je edinstven, se odziva drugače, ženejo ga drugačni vzgibi. 

Zato je izrednega pomena, da poskušamo ustvariti okolje, v katerem je možno aktivnosti 

zaposlenih usmerjati tako, da nas v kar največji možni meri peljejo v želeno smer. 

Odgovor na vprašanje, kako usmerjati na najkrajšo in hkrati učinkovito pot proti cilju, je 

zelo zahteven, morda celo nemogoč.  

Uspehi v karieri in poslu so le redko naključni. Ponavadi ali celo praviloma so 

rezultat trdega dela in prizadevanja posameznikov, ki so dovolj motivirani, da se znajo, 

zmorejo in tudi želijo programirati za uspeh. Glede na to, da prava motivacija prihaja od 

znotraj, zelo težko motiviramo druge, imamo pa možnost, da ustvarimo delovno okolje, 

ki spodbudi notranjo motivacijo posameznika, kar nam omogoči, da vsak posameznik 

veliko prispeva k uspehu organizacije.   

Pri ravnanju z ljudmi v organizaciji postaja vedno bolj pomembno in nujno, da 

management deluje v smeri prepoznavanja in razvoja talentov, ob zavedanju, da je 

človek najdragocenejše sredstvo organizacije, saj predstavljajo zaposleni temeljni pogoj 

za delovanje in obstoj sleherne organizacije (Tavčar 2005, 206).  
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Zadovoljstvo vsakega posameznika na profesionalnem področju je osnova in 

gonilna sila, ki posameznika motivira in spodbuja k aktivnemu delovanju v smeri 

realizacije zastavljenih delovnih ciljev (Jakopec 2007, 56). 

Torej, če ravno je slabo poznana, velja, da je motivacija izredno pomembna.  

1.1 Namen in cilji diplomskega dela  

Motivirati zaposlene, da zastavljene cilje izvršujejo čim bolje, ob čim manjši porabi 

energije in čim večjem zadovoljstvu, je tudi za javne zavode ključnega pomena za 

odpiranje prostora novim idejam in doseganje kakovosti dela.    

Če hočemo zagotoviti kakovost v konkretnem zavodu, niso dovolj le šolske 

reforme, pač pa moramo imeti usposobljene in motivirane zaposlene. 

Navzven se motiviranost zaposlenih kaže v izražanju zadovoljstva, ki je povezano z 

osebnim občutkom uspešnosti pri delu. Nezadovoljstvo ne prispeva k motivaciji 

zaposlenih za delo, zato se mu je treba izogibati (Škrinjarič 2006, 12). Zaposleni 

izražajo svoje potrebe in interese tudi skozi presojanje koristi, ki jih imajo v 

organizaciji, zato si je treba pridobiti informacije, k čemu bodo težili in kaj je tisto, za 

kar so notranje motivirani.  

 Cilj diplomskega dela je pridobitev teh informacij. Da ugotovimo, ali so zaposleni 

na delovnem mestu in v zavodu kot celoti zadovoljni, jim moramo dati priložnost, da 

nam to povedo.  

V zavodih – v obravnavanem primeru je to osnovna šola z vrtcem – je zaposlen 

pretežno višje izobražen kader. Gre za t. i. strokovni kader, ki bi, če povzamem besede 

iz intervjuja z ravnateljem ene izmed slovenskih osnovnih šol, moral imeti “talent“ za 

opravljanje svojega poklica. Brez “talenta“, torej veselja do opravljanja tega poklica, ki 

ga lahko označim kot notranji izvor motivacije, nimaš v skupini oziroma razredu kaj 

početi. Nekateri vseeno trdijo, da je v praksi velikokrat čutiti pomanjkanje tega 

»talenta« in so tudi v zavodih zunanji motivacijski mehanizmi, kot so relativna trdnost 

in stalnost zaposlitve, ugoden delovni čas, redna plača, možnosti za pridobitev sredstev 

za uspešnost, napredovanja v nazive in plačilne razrede itd. tisti, ki pogosto 

prevladujejo.  

Seveda kolektiva šol in vrtcev ne sestavlja zgolj strokovni kader. Tu je še t. i. 

tehnično-administrativni kader, ki skupaj s strokovnim zaokroža organizacijo v celoto in 

je prav tako pomemben del obravnavanja zastavljene naloge.  

Dogajanje v zavodih je že po svoji naravi hitro, vedno je treba nekaj storiti, o 

nečem odločiti, ustreči številnim željam, ne le vsak dan, pač pa vsako minuto (Fullan in 

Hargreaves 2000, 76). Energija, delo in odločitve, povezane s takoj zdaj, so lahko za 

mnoge zaposlene vir neverjetne motivacije in zadovoljstva, marsikoga pa naglica prej 

obremenjuje kot spodbuja. Delovne obveznosti se z leti nedvomno povečujejo, 

pomnožile so se spremembe in usposabljanje zanje. Problem preobremenjenosti in 
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pomanjkanja časa ni le puhla fraza, čas in denar, o čemer se velikokrat pogovarjamo, pa 

pogosto nista dovolj. Potrebni sta volja in predanost.  

Javni zavodi so danes vse bolj pod pritiski pričakovanj in zahtev po povečanju 

kakovosti, učinkovitosti, inovativnosti, uspešnosti in prilagodljivosti na okolje, v 

katerem delujejo. Nujno in neizbežno je, da se tudi vzgojno-izobraževalne organizacije 

odzivajo na družbene spremembe v globalnem in lokalnem okolju, je v nagovoru 

publikacije 2008/2009 zapisala ravnateljica Osnovne šole Križevci, gospa Lidija 

Koroša, in nadaljevala, da se šola lahko uspešno razvija, če se z dobro organizacijo, 

zastavljenimi cilji, razvojno naravnanostjo, razširjenim programom, s temeljito 

samoevalvacijo in komunikacijo učencev, staršev in zaposlenih nenehno vključuje v 

okolje in se zna prilagajati novim zahtevam. Za uspešen razvoj in uspehe pri svoji 

dejavnosti pa potrebuje motivirane, inovativne in zadovoljne zaposlene.  

Namen diplomske naloge je predstaviti pomembnost motivacije zaposlenih in 

preučiti stanje motivacije in zadovoljstva zaposlenih v izbranem vzgojno-

izobraževanem zavodu, tj. Osnovni šoli Križevci. 

Namen raziskave je tudi potrditev hipotez, da obstajajo pomembne razlike pri 

vrednotenju motivacijskih dejavnikov med posameznimi skupinami zaposlenih v 

zavodu in razlike glede ocene posameznih faktorjev stanja zadovoljstva med 

posameznimi skupinami zaposlenih. Za namen potrditve hipotez bodo v sklopu 

raziskave podrobneje predstavljeni rezultati glede na vrsto delovnega mesta in glede na 

enoto zaposlitve anketiranih.  

V obravnavanem zavodu še ni bila izvedena nobena raziskava o motivacijskih 

dejavnikih in stanju zadovoljstva zaposlenih, zato bodo rezultati analize služili kot 

izhodišče za nadaljnje aktivnosti na področju motivacije zaposlenih in zagotavljanja 

zadovoljstva zaposlenih  v javnem zavodu.    

1.2 Metode dela 

Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na dva dela in sicer na teoretični in 

empirični del. Po uvodnem delu sledi teoretični del z opredelitvijo motivacije, izvora 

motivacije, motivov – motivacijskih dejavnikov in zadovoljstva zaposlenih na delovnem 

mestu ter pregled motivacijskih teorij. V teoretičnem delu je s pomočjo pregleda 

različne strokovne literature domačih in tujih avtorjev s področja motivacije, ravnanja z 

ljudmi pri delu in zadovoljstva zaposlenih predstavljen pomen motivacije in 

zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu.   

Teoretičnemu delu sledi empirični del diplomske naloge s predstavitvijo 

obravnavanega zavoda. V nadaljevanju je predstavljena s pomočjo vprašalnika 

opravljena raziskava med zaposlenimi v zavodu. 
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V sklepnem delu diplomske naloge so povzetki ključnih ugotovitev stanja 

zadovoljstva zaposlenih v zavodu in dejavnikov motivacije zaposlenih. 

Na koncu so navedeni še viri in literatura. 
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2 O MOTIVACIJI  

Motivacija – ključ našega delovanja. Usmerja naše vedenje, določa vztrajnost in 

intenzivnost, vpliva na naša čustva, samopodobo in nenazadnje zaznamuje našo 

osebnost in vpliva na to, kaj smo in kaj delamo. 

Beseda motivacija je izpeljanka iz latinske besede movere, ki pomeni gibanje, 

premik, korak. Če izhajamo iz pomena besede motivirati – spodbuditi, navdušiti (Slovar 

slovenskega knjižnega jezika 1994, 577), ima lahko beseda še veliko večji pomen.  

Uhan (2000, 11) tako navaja splošno opredelitev motivacije kot usmerjanje 

človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov. Bolj določno jo 

opredeljuje kot zbujanje hotenj, motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali njegovem 

okolju na podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju s 

spreminjanjem možnosti v resničnost.  

Motiviranje bi lahko označili tudi kot način nebolečega pritiska na posameznika, da 

naredi to, kar se od njega pričakuje na najboljši možen način, ki ga posameznik zmore. 

Obstaja veliko različnih definicij motivacije. Njihova skupna točka je, da 

motivacija vpliva na vedenje posameznika, ga usmerja, da deluje v želeni smeri. Zato 

motivacijo v povezavi z organizacijo lahko proučujemo kot eno izmed strategij 

managementa, pri čemer je pomembna aktivnost, s katero si managerji prizadevajo 

motivirati zaposlene za večjo prizadevnost pri delu. Drugi vidik preučevanja motivacije 

pa se navezuje na notranje stanje posameznika z vidika psihologije (Treven 1998, 106). 

Keenan (1996, 5) navaja, da je motivacija nenavadno preprost pojem, saj zadeva 

vprašanji, kako ravnati z ljudmi in kako doseči, da bi bili sami zadovoljni s svojim 

delom.  

Kako torej motivirati posameznika, da uspešno in predano opravlja svoje delo?  

Lipičnik (1998, 157) navaja, da ima motivacija dve značilnosti: smer in jakost. 

Oseba, ki je motivirana za neko delo, svojo aktivnost usmerja vanj. 

Veliko opredelitev navaja, da so za razumevanje motivacije potrebni trije ključni 

elementi, in sicer energija, smer in vztrajnost (povzeto po Saal in Knight 1988). 

Osnovna komponenta motivacije je energija, ki spodbudi posameznika k določeni 

aktivnosti in vedenju. Vendar samo energija ni dovolj. Energija mora imeti določeno 

smer, kar pomeni, da je motivirano vedenje usmerjeno k doseganju določenega cilja. 

Motivirani ljudje vedo, kaj želijo doseči in se obnašajo na način, ki bi jim v skladu z 

njihovim prepričanjem pomagal doseči njihove cilje. Tretja komponenta motivacije je 

vztrajnost, ki pojasnjuje, zakaj ljudje vztrajajo pri naporih za doseganje ciljev (Agović 

2007, 6–7).  

S pojavom neke potrebe, ki izvira bodisi iz človekove notranjosti ali iz njegovega 

okolja, se v posamezniku vzpostavi neravnovesje in pojav t. i. notranje napetosti. 
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Slika 2.1 Proces motivacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Ivancevich in Matteson 2002, 149. 

Posameznik želi zmanjšati notranjo napetost, ki jo povzročijo nezadovoljene 

potrebe in želje. Z usmerjenim delovanjem, s katerim dosega cilje, zmanjšuje notranjo 

napetost, kar mu prinese zadovoljstvo in nudi povratno informacijo o rezultatih 

njegovega delovanja, na podlagi katere preoblikuje svoje želje. Proces, ki je prikazan v 

sliki 2.1, se torej nikoli ne zaključi. 

 

Številni avtorji so si edini, da je motivacija krožen, ponavljajoč se proces, ki je 

tesno povezan s človekovimi aktivnostmi, delom.  

Slika 2.2 Motivacijski krog 
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Lahko rečemo, da mora biti za vsako človekovo aktivnost vzrok, potreba, ki jo bo 

človek s svojo aktivnostjo tako ali drugače želel zapolniti. Vendar pa cilji niso 

neposreden povod delovne aktivnosti, biti morajo v zvezi s človekovimi specifičnimi 

potrebami, v zvezi, ki je smiselna za človeka v konkretni situaciji (Černetič 2007, 221). 

Motivacija je torej zelo obsežen pojem. Ljudje so si že od nekdaj želeli ugotoviti 

dogajanja v času, ko se pojavi. Nobena dejavnost ne nastane sama od sebe, saj ima 

vsaka bolj ali manj jasen fiziološki, biološki, psihološki ali socialni vzrok. 

2.1 Izvor motivacije  

Vir motivacije je neravnovesje v posamezniku, ki nastane s pojavom neke potrebe, 

le ta pa izvira iz človekove notranjosti ali iz njegovega okolja.  

Tako lahko ločimo notranjo in zunanjo motivacijo (Marentič Požarnik 2000, 192–

193). O notranji ali intrinzični motivaciji za delo govorimo, ko zaposleni opravljajo 

svoje delo izključno zato, ker je to njihova želja. Zaposlitev jim predstavlja izziv, 

opravljajo jo z zadovoljstvom in na ta način uresničujejo potrebo po samopotrjevanju. 

Vir notranje motivacije so notranje spodbude, kot so interesi, izzivi na delovnem mestu, 

kreativnost, spoštovanje in cilji, ki so vodilo razmišljanja, čustvovanja in ravnanja 

posameznika.  

O zunanji ali ekstrinzični motivaciji pa govorimo, ko na motiviranost zaposlenih 

vplivajo zunanje spodbude, ki jih uporabljajo nadrejeni, torej izvirajo iz okolja. Med 

zunanje spodbude uvrščamo plače, denarne nagrade, pohvale in razne ugodnosti. 

Zunanja motivacija velja za kratkoročnejšo, saj so naši notranji interesi, potrebe in 

njihovo zadovoljevanje mnogo močnejši in ustvarijo večjo kreativnost (Luckmann 

Jagodič 2003, 22–23). 

Da so učinki čim večji, mora med zunanjo in notranjo motivacijo obstajati 

ravnovesje. Motivacijski mehanizmi, ki vzpodbujajo zunanjo motivacijo, lahko 

negativno vplivajo in zmanjšujejo notranjo motivacijo, če zaposleni zunanje 

motivacijske vzpodbude pričakujejo in jim pri delu pomenijo nekaj vsakdanjega. Precej 

večjo moč in vrednost ima notranja motivacija zaposlenih, pri kateri gre za priznavanje 

sposobnosti zaposlenih, njihovo kreativnost, moč vplivanja, sprejemanje pooblastil, 

način komuniciranja, informiranje ali pridobivanje na (samo)spoštovanju in ugledu.  

2.2 Teorije motivacije    

Znanost je motiviranju zaposlenih namenila veliko pozornosti, kar potrjuje obstoj 

številnih teorij, ki obravnavajo fenomen motivacije in metode motiviranja kot 

spodbujanje ljudi k ravnanju na želen način. Drži, da različne teorije motivacijo 

obravnavajo z različnih aspektov, vendar vseeno vse iščejo odgovor na vprašanje, kaj je 

tisto, kar človeka na delovnem mestu žene k delu. 
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Teorije o motiviranosti zasledimo že v besedilih grških mislecev. Prve resnejše in 

uporabnejše raziskave človekovega vedenja v povezavi z motivacijo segajo v začetek 

20. stoletja. Takrat je Sigmund Freud, ki za številne velja kot prvi, ki je skušal 

znanstveno raziskati problematiko človekove motivacije, trdil, da smo ljudje tudi 

nagonska bitja in da so nagoni tisti, ki v veliki meri določijo posameznikovo 

interpretacijo in reakcijo. Kasneje so pričeli s podrobnejšimi raziskavami motivacije, 

motivacijskih dejavnikov in vplivov na delovanje zaposlenih, na osnovi katerih so se 

razvile različne motivacijske teorije. 

Vsaka teorija motivacije ponuja neko rešitev, vendar nobena ni popolna (Lipičnik 

1998, 171).  

Na grobo lahko teorije razvrstimo v vsebinske teorije, ki so usmerjene predvsem v 

preučevanje človekovih potreb, ki povzročijo določeno obliko vedenja in se sprašujejo,  

kaj motivira, procesne teorije motivacije, katere zanimajo predvsem miselni vzorci, ki 

usmerjajo obnašanje, torej se sprašujejo kako motivirati vedenje, in novejše 

motivacijske teorije (Černetič 2007, 223). 

2.2.1 Motivacijska teorija  A. Maslowa  

Abraham Maslow (1954, str 63–106) je svoj pogled na motivacijo osnoval na 

podlagi izkušenj kot klinični psiholog. V svojem delu Motivaton & Personality je 

predstavil najvplivnejšo motivacijsko teorijo, ki je zgrajena na potrebah. Teorija temelji 

na progresivni hierarhični lestvici potreb, ki so pri ljudeh prisotne. Človekove potrebe 

naj bi bile razporejene v hierarhijo glede na njihovo relativno pomembnost.  

Razvrstil jih je hierarhično v potrebe nižjega reda:  

− fiziološke potrebe (hrana, spanje, dihanje),  

− potreba po varnosti (varnost zaposlitve, ustrezni delovni pogoji), 

− socialne potrebe (potrebe po pripadnosti in ljubezni, po stikih, komunikaciji), 

ter potrebe višjega reda: 

− potreba po spoštovanju (priznanje, moč, samozaupanje, svoboda, neodvisnost, 

pozornost, upoštevanje, spoštovanje, prevlada), 

− potreba po samouresničevanju (potreba po smislu in izpolnitvi lastnega 

življenja pri delu in z delom, po razvoju lastne osebnosti in individualnih 

sposobnosti ter ustvarjalnem delu). 

V svojem zgodnjem delu (1945) je Maslow omenjal še dve potrebi, in sicer 

kognitivne potrebe (potrebe po znanju in razumevanju) ter estetske potrebe (potrebe 

posameznika po lepem), ki pa nista vključeni v njegovi hierarhiji potreb.  
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Slika 2.3 Maslowa hierarhija potreb - povezava z delovnim mestom 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Treven 1988, 114. 
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Potreba po pripadnosti in ljubezni  

Ob relativno dobro zadovoljenih fizioloških potrebah in potrebah po varnosti pride 

v ospredje potreba po ljubezni in pripadnosti. Znova se zavrti popolnoma enak krog, 

vendar z novim središčem posameznikove pozornosti. Oseba skuša doseči svoj novi cilj 

in lahko celo pozabi, da je bila nekoč lačna in je gledala na ljubezen kot na 

nepomembno potrebo. 

Potreba po ugledu/statusu 

Potrebo po visokem vrednotenju samega sebe, samospoštovanju, dobrem mnenju o 

sebi in drugih imajo vsi ljudje. Te potrebe lahko uvrstimo v dve kategoriji. V prvi so 

želja po moči, dosežkih, sposobnosti, neodvisnosti in svobodi, druga kategorija pa 

zajema željo, da nas drugi spoštujejo, željo po dobrem slovesu, statusu, pozornosti, 

prevladi, priznanju in cenjenosti. Zadovoljitev omenjenih potreb omogoča 

posamezniku, da se počuti močan, sposoben, koristen, samozavesten ter da ga svet oz. 

organizacija potrebuje. Nezadovoljene potrebe v posamezniku vzbujajo občutke 

manjvrednosti, nemoči in šibkosti.  

Potrebe po samouresničitvi 

Tudi če so zgoraj navedene potrebe posameznika zadovoljene, se v njem pojavi 

občutek nezadovoljstva, če ne opravlja dela, ki ga izpolnjuje. Kar človek lahko postane, 

mora postati; glasbenik se mora ukvarjati z glasbo, pisatelj mora pisati, če želi doseči 

svoj notranji mir. To potrebo označujemo kot potrebo po samouresničitvi – željo 

posameznika, da izkoristi svoje potenciale, da postane, kar je sposoben postati.   

 

Maslow je postavil trditev, da človekove potrebe nastajajo v naštetem zaporedju. 

Zadovoljena potreba ne motivira več. Kot motivacijski dejavnik se pojavi naslednja 

potreba (Uhan 2000, 23).  

Uhan (2000) meni, da ima zadovoljitev določene človekove potrebe razmeroma 

širok razpon možnosti, ta razpon pa je časovno in regionalno opredeljen, zato je 

grupiranje potreb v pet skupin s togimi mejami prehudo poenostavljanje problema.  

Kljub poenostavitvi in dejstvu, da teorija ne velja absolutno v vsakem obdobju in v 

vsakem območju, je imel Maslow znaten vpliv na proučevanje delovanja motivacijskih 

dejavnikov povsod po svetu. 

Že Maslowa teorija potreb nudi podjetjem pomembno spoznanje, da zaposlenih ne 

spodbuja samo denar, da so pomembni tudi drugi dejavniki kot recimo spoštovanje 

človeka, ki je pomemben dejavnik dobrega počutja zaposlenih v določeni organizaciji. 

Uporabnost teorije Maslowa je v tem, da lahko na osnovi navadnih vprašalnikov o 
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zadovoljstvu zaposlenih, v organizaciji ugotovimo, na kaj so ljudje v trenutku raziskave 

najbolj občutljivi.   

2.2.2   Herzbergova teorija motivacije   

Herzberg (1987) je na podlagi svojih študij in raziskav ugotovil, da na motivacijo in  

zadovoljstvo pri delu vplivajo drugačni in drugi dejavniki kot na nezadovoljstvo pri 

delu. Ko je spraševal ljudi, kaj jih najbolj motivira, je ugotovil, da lahko motivacijske 

dejavnike loči v dve skupini: prva skupina dejavnikov so tako imenovani motivatorji, ki 

motivirajo posameznika, da poveča vložen napor, dviguje storilnost in povečuje 

zadovoljstvo pri delu s tem, da zadovoljuje potrebe po spoštovanju in 

samouresničevanju, ki so višje ravni potreb po Maslowi hierarhični lestvici. Ti dejavniki 

so močno povezani z naravo in vsebino dela, ki ga posameznik opravlja. Dejavniki, ki 

zaposlenega motivirajo, so občutek uspeha, priznanje za dosežke, večja stopnja 

odgovornosti, možnost napredovanja in osebnostni razvoj ter zanimivo in pomembno 

delo, ki zaposlenemu predstavlja izziv. Če bo delo vsebovalo naštete motivatorje, bo v 

posamezniku vzbujalo visoko notranjo motivacijo. Odsotnost naštetih motivatorjev ne 

povzroča nezadovoljstva; slednjega povzroča odsotnost druge skupine dejavnikov, ki jih 

Herzberg poimenuje higieniki.  

Slika 2.4 Herzbergova teorija motivacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Agović 2007, 10. 
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zunanje dejavnike, in čeprav je  njihova prisotnost  zaželena, nimajo motivacijskega 

učinka na zaposlenega. 

Model Herzbergove dvofaktorske teorije kaže, da je za dosego zadovoljstva 

zaposlenih treba v delovno okolje vključiti tako higienike kot motivatorje. Če 

organizacija upošteva samo higienike, potem zaposleni sploh ne bi bili motivirani, zato 

je treba za uspešno motiviranje zaposlenih v motivacijsko shemo vključiti tudi 

motivatorje. Kljub slabosti, da ne priznava razlik med posamezniki in pomembnosti 

nekaterih higienikov, je dvofaktorska teorija pomembna, saj je uspela omajati 

prepričanje managerjev, da je denar vedno primarni motiv. Pomembna ugotovitev, da 

plača ni predvsem motivator, ampak ima večji vpliv kot higienik, nam pove, da samo z 

dvigom plač ne bomo rešili problema motivacije, ampak bomo zmanjšali samo 

nezadovoljstvo.   

Herzbergova teorija je ena izmed bolj znanih in tudi v praksi uporabljenih teorij. Za 

managerje je uporabna predvsem zato, ker se lahko zavedajo dveh vrst orodja za 

motiviranje zaposlenih: motivatorjev, s katerimi je mogoče izzvati odzive ali aktivnosti 

pri posameznikih, in higienikov, s katerimi je mogoče povzročati predvsem 

zadovoljstvo, ki bo odstranilo odvečne napetosti in usmerjalo človekovo aktivnost v 

delo (Lipičnik 2002, 169).   

2.2.3 Teorija  X in teorija  Y 

Leta 1960 predstavljena McGregorjeva teorija X in Y temelji na prepričanju, da je 

za uspešnost organizacije ključna motivacija vseh zaposlenih, na katero imajo velik 

vpliv vodilni delavci.  

Teorija je usmerjena na dve skrajni možnosti človekovega obnašanja, vendar 

zaposleni praviloma le redko ustrezajo čistemu tipu X ali Y (Černetič 2007, 233). 

Teorija X (pesimistični pogled na delo zaposlenih) trdi: 

− Povprečen človek ne želi delati, delu se izmika, če je le mogoče. 

− Zaradi tega je potrebno ljudi siliti k delu, potrebno jih je stalno nadzorovati in 

jim pretiti s kaznimi, da dosežejo tisto, kar se od njih zahteva in pričakuje. 

− Ljudje bežijo pred odgovornostjo in iščejo formalna navodila za delo, 

kadarkoli je to mogoče. 

− Večina ljudi išče v prvi vrsti varnost in ima zelo majhne ambicije.  

Teorija Y (optimistični pogled na delo zaposlenih) trdi: 

− Za človeka je delo tako naravna stvar kot igra in počitek. V določenih razmerah 

je  tudi izvir zadovoljstva. 

− Ljudje bodo sami usmerjali in kontrolirali svoje delo, če verjamejo v 

zastavljene cilje in soglašajo z njimi. 
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− Človeške inovativne sposobnosti so široko razprostrte po vsej populaciji. 

Inovativnost ni izključno v domeni vodilnih oseb v organizaciji. 

− Povprečen človek išče in prevzema odgovornosti. 

− V modernem industrijskem svetu se ljudske intelektualne kapacitete samo 

delno izkoriščajo (Vila 1997, 95). 

McGregor sicer trdi, da so predpostavke teorije Y realnejše, zato predlaga managerjem, 

da ponudijo zaposlenim sodelovanje pri odločanju, odgovornost pri delu, delovne izzive 

ter spodbujanje medčloveških odnosov in tako maksimirajo motiviranost zaposlenih.  

Najverjetneje drži, da je v večini primerov realnost nekje vmes, zato uporabnost te 

teorije v praksi ni prav velika.  

2.2.4 Alderferjeva teorija  – ERG teorija  

Clayton Paul Alderfer je za razliko od Maslowa predlagal tristopenjsko lestvico 

potreb. Ime teorije ERG označuje potrebe (existence-obstoj, relatedness-osebni odnosi, 

growth-rast), ki jih je Alderfer definiral na naslednji način: 

− potrebe po obstoju, kamor spadajo potrebe, ki se nanašajo na izpolnjevanje 

osnovnih, materialni, eksistenčnih potreb (Maslowe fiziološke potrebe in 

potrebe po varnosti), 

− potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi – želja ljudi po vzdrževanju 

pomembnih medsebojnih odnosov (Maslowe socialne potrebe in del potreb, ki 

se nanašajo na željo človeka, da bi ga ljudje spoštovali), 

− potrebe po razvoju odražajo človekovo željo po osebnem razvoju (notranja 

sestavina Maslowih potreb po spoštovanju in potrebe po samouresničevanju). 

Predstavljena hierarhija ni absolutna, osebo lahko istočasno motivirajo potrebe na 

različnih ravneh. Po teoriji ERG velja, da ko se posameznik sooči z neuspehom pri 

zadovoljevanju potreb višje stopnje, se osredotoči na zadovoljevanje potreb nižje 

stopnje. Tako se lahko ljudje pomikajo po hierarhični lestvici navzgor ali navzdol, 

odvisno od tega, kako uspešni so pri zadovoljevanju svojih potreb (Černetič 2007, 232). 

2.2.5 Murrayjeva teorija motivacije  

Murrayjeva teorija za razliko od Maslowe navaja višje število potreb, saj našteva še 

razumevanje, potrebo po pomoči drugim, potrebo po moči, redu, skrbnost do soljudi, 

impulzivnost, izogibanje nevarnostim, eksibiciji, vztrajnost, avtonomijo, agresijo, 

pripadnost in dosežke (Agović 2007, 12). Navedene potrebe naj bi bile priučene, zato se 

razlikujejo od posameznika do posameznika in so aktivirane z dogodki ali dražljaji iz 

posameznikovega okolja. Murrayjeve potrebe niso hierarhično razvrščene, katerakoli 

potreba se lahko aktivira kadarkoli, ne glede na zadovoljenost drugih potreb. Na 
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posameznikovo motiviranost lahko vpliva več potreb hkrati, ki skupaj določajo smer in 

intenzivnost posameznikovega vedenja.   

2.2.6 McClellandova teorija potreb  

Teorija potreb po McClellandu zajema tri vrste potreb (George in Jones 1999, 51). 

To so: 

− potreba po dosežkih (posameznik želi opravljati dela, ki mu predstavljajo izziv, 

pri katerih teži k odličnosti izpolnjevanja svojih nalog), 

− potreba po moči (posameznik z visoko potrebo po moči ima močno željo 

upravljanja tako čustvenega kot vedenjskega vpliva nad ostalimi, takšne osebe 

želijo imeti status, se borijo za ugled, položaj),  

− potreba po sodelovanju; posameznik ima visoko razvito potrebo po 

sodelovanju, teži predvsem k vzpostavljanju in ohranjevanju dobrih odnosov z 

drugimi ljudmi. 

2.2.7 Frommova teorija  

Tudi Erich Fromm je poskušal najti odgovor na vprašanje, zakaj ljudje delajo. 

Prišel je do zaključka, da iz dveh razlogov: ker bi radi nekaj imeli ali ker bi radi nekaj 

bili. Prva skupina je usmerjena v pridobivanje materialnih dobrin, druga bi se rada 

uveljavila na takšen ali drugačen način (Lipičnik 1998, 170). Teoriji imeti in biti se ne 

izključujeta, sta le dve skrajnosti na isti lestvici. 

Teorija je uporabna, kadar izbiramo orodje za motiviranje ljudi, seveda pa moramo 

vedeti, s katero skupino imamo opravka. Ljudi, ki se nagibajo k »biti« bomo 

učinkoviteje motivirali z nematerialnimi orodji, tiste, ki pa se bolj nagibajo k »imeti« pa 

z materialnim orodjem.   

2.2.8 Teorija pričakovanj 

Teorijo pričakovanj je leta 1964 razvil Victor H. Vroom. Teorija spada med 

procesne teorije, za katere je značilno, da motivacijske procese in motivacijo 

pojasnjujejo kot izbiro vedenja (Lipičnik 1998, 167). 

Vroom je poskušal razložiti zadovoljstvo zaposlenega z delom, motivacijo in 

učinek nanj z modelom, kjer je uporabil tri izhodiščne pojme (Černetič 2007, 230): 

− privlačnost – valenca; pomen, ki ga posameznik pripisuje posledici ali nagradi  

za opravljeno delo, 

− povezava vedenje – posledica (instrumentalnost); stopnja, do katere je 

posameznik prepričan, da bo določeno vedenje privedlo do želenega cilja, 

− povezava napor – vedenje (pričakovanje); verjetnost, s katero posameznik 

predvideva, da bo določen napor privedel do vedenja.  
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Vroom v svoji teoriji razlikuje individualne cilje posameznika in cilje podjetja, 

preko katerih posamezniki lahko dosegajo svoje individualne cilje. 

Ključ teorije je tako v razumevanju posameznikovih ciljev in povezave med trudom 

in vedenjem, med vedenjem in nagrado in končno med nagrado in posameznikovim 

zadovoljstvom. Teorija priznava, da imajo posamezniki različne cilje in potrebe, kar 

daje teoriji določeno fleksibilnost.  

2.2.9 Teorija cilja  

Locke in Latham (1984, 19) sta pri proučevanju motivacije prišla do spoznanja, da 

vrednote in cilji usklajujejo vedenje posameznika, zato so cilji pomembni pred in tudi 

po želenem vedenju. Osnovna ugotovitev teorije je, da imajo posamezniki, ki so soočeni 

z določenimi zahtevnimi cilji, večjo storilnost kot tisti, ki teh ciljev nimajo ali niso 

natančno opredeljeni po načelu »naredi najbolje, kakor znaš«. Predpostavlja se, da ima 

posameznik ustrezne sposobnosti, sprejema zastavljene cilje in dobi tudi povratne 

informacije, ki se nanašajo na njegovo delo.  

Cilj je torej nekaj, kar oseba želi doseči, vrednote so tiste, ki zbudijo željo, da je 

vedenje usklajeno s ciljem. Edwin A. Locke in Gary P. Latham sta s pomočjo študij 

prišla do naslednjih spoznanj (Agović 2007, 14):  

− rezultat natančno določenih ciljev je večja storilnost posameznika, 

− zahtevnejši cilji posameznika močneje motivirajo in se odražajo v večji 

storilnosti v primerjavi z lahko dosegljivimi cilji, pri čemer moramo upoštevati, 

da cilji ne smejo biti preveč zahtevni glede na sposobnosti posameznika, saj 

lahko povzročijo nasproten učinek, ko se zaradi frustracije ob neuspehu 

storilnost zniža, 

− cilj bo imel vpliv na motivacijo in storilnost posameznika, če se bo le ta s 

ciljem poistovetil, ga sprejel, 

− cilj mora biti povezan s povratnimi informacijami in ustreznimi nagradami, 

− cilje posameznika je treba uskladiti s cilji skupine, saj kombinacija medsebojno 

usklajenih individualnih in skupinskih ciljev še dodatno motivira posameznika 

k večji storilnosti.   

Cilji, oblikovani v sodelovanju z zaposlenimi, usmerjajo vedenje zaposlenih in 

ohranjajo visoko raven motiviranosti, pri čemer je treba poudariti, da morajo biti realni, 

pošteni do izvajalcev in ambiciozni, velik pomen pa je potrebno nameniti konstruktivni 

povratni informaciji zaposlenim. Vsi sodelujoči morajo dejansko razumeti vsebino, 

pomen in opredelitev cilja ter to z razumevanjem med procesom tudi preverjati.  
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2.2.10 Skinnerjeva teorija okrepitve  

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

bodisi kazen ali nagrada za določeno vedenje. Ljudje naj bi se na podlagi posledic 

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

posledice, ter se izogibali vedenja, ki jim je prineslo neprijetne posledice (Černetič 

2007, 231). 

Po Skinnerjevi teoriji okrepitve lahko manager s pomočjo štirih osnovnih strategij 

vpliva na vedenje zaposlenih in raven njihove motivacije. Te strategije so: 

− pozitivna okrepitev (tehnika s katero želimo doseči ponavljajoče se želeno 

vedenje z vpeljavo pozitivnih posledic, kot so nagrade in priznanja, kadar 

zaposleni naredi dobro za podjetje), 

− negativna okrepitev (pomeni nagraditi ljudi tako, da umaknemo negativne 

posledice, kadar je njihovo vedenje želeno), 

− kazen (način, ko skušamo s pomočjo neprijetnih posledic zaposlene odvrniti od 

neželenega vedenja), 

− ignoriranje (tehnika, ko za neko vedenje ne uporabimo niti kazni, niti nagrade, 

niti druge pozitivne okrepitve, pač pa vedenje preprosto prezremo). 

Skinnerjeva teorija prinaša dve pomembni ugotovitvi: da je veliko lažje usmerjati 

vedenje posameznika s pomočjo pozitivnih okrepitev kot s pomočjo kaznovanja, saj ima 

pohvala veliko večjo moč kot kazen, ter da je lahko okrepitev - kot tehnika motiviranja 

in nagrajevanja zaposlenih - učinkovita le, če so posledice oz. nagrade neposredno 

povezane z želenim vedenjem. Nagrajevanje neodvisno od vedenja zaposlenega s 

stališča strategije okrepitve ni učinkovito.  

2.2.11 Hackmanov–Oldhamov model obogatitve dela 

Hackmanov-Oldhamov model obogatitve dela temelji na Herzbergovih 

ugotovitvah. Na podlagi analize večjega števila različnih delovnih mest sta Hackman in 

Oldham zasnovala model obogatitve dela, ki pomeni motivacijski pristop k oblikovanju 

dela. V teoriji sta poskušala opredeliti osnovne pogoje, ki povečajo delovno motivacijo 

in zadovoljstvo pri delu, hkrati pa ugotoviti, kako se takšni pogoji ustvarijo. Pri tem sta 

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

2007, 227). 

Lipičnik (1998, 169) vidi osnovo modela obogatitve dela v vprašanju, kako lahko 

manager spremeni lastnosti dela, da bo motiviral zaposlene in dosegel njihovo 

zadovoljstvo.   

Černetič (2007, 228) navaja pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bodo zaposleni 

dosegali visoko notranjo motivacijo. Zaposleni tako 
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− morajo poznati rezultate svojega dela, 

− morajo verjeti, da so osebno odgovorni za rezultate svojega dela, 

− morajo imeti občutek, da je njihovo delo pomembno. 

Ustrezno motivacijo za delo omogočajo naslednje najpomembnejše značilnosti dela: 

− raznolikost sposobnosti – čim več znanja, talenta in veščin terja določeno delo, 

tem večji je občutek pomembnosti dela za posameznika, 

− istovetenje z delom – ljudje bolj skrbno in kvalitetno opravljajo svoje delo, če 

se z njim poistovetijo, 

− pomembnost dela – občutek pomembnosti se poveča, če zaposleni vedo, da bo 

dobro opravljeno delo imelo bistven vpliv na boljše fizično ali psihično počutje 

drugih ljudi, 

− samostojnost pri delu – posledica povečevanja samostojnosti pri delu se kaže v 

povečani odgovornosti za uspeh, 

− povratne informacije – vsak zaposlen mora biti neposredno in jasno obveščen o 

rezultatih svojega dela.  

 

Slika 2.5 Hackmanov-Oldhamov model psiholoških okoliščin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lipičnik 1998, 169. 
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motivacijo, če poznajo rezultate svojega dela, če verjamejo, da so osebno odgovorni za 

rezultate svojega dela in imajo občutek, da je njihovo delo pomembno (Černetič 2007, 

228). 

Model obravnava motivacijo kompleksno, saj zraven značilnosti dela samega 

upošteva tudi osnovne lastnosti zaposlenih, ki so posebej pomembne pri razumevanju, 

kdo bo, oz. kdo ne bo in za dosege visoke stopnje motivacijskega  potenciala. 

2.2.12 Glasserjeva motivacijska teorija  

 Glasser (1994, 53) pravi, da je vse, kar človek počne celo življenje, to, da se vede. 

Človekovo vedenje je celostno, sestavljeno iz štirih komponent: mišljenja, dejavnosti, 

čustvovanja in fiziologije. V našem življenju smo vedno mi tisti, ki izbiramo; izbiramo 

pa takšno vedenje, ki se nam v danem trenutku in situaciji zdi za zadovoljitev naših 

potreb najboljše.  

Glasser trdi, da ima vsak človek v možganih svoj svet zaznav, ki nastaja pod 

vplivom okolja od rojstva naprej. V tem svetu se shranjujejo vsi za nas pomembni 

dogodki. Imenuje jih »sličice«, ki v naših možganih ustvarjajo svet kakovosti, vanj pa 

spravimo le tisto, kar smo čustveno doživeli. Glede na naš svet kvalitet izbiramo v 

medsebojnih odnosih z ljudmi različna vedenja, vedno pa izberemo takšno, da bi 

zadovoljili naše potrebe. Če izberemo neustrezno vedenje pride, do frustracij, do razlike 

med tistim, kar želimo, in tistim, kar imamo. Po Glasserju (1994, 62) ima vsak človek 

pet gensko pogojenih osnovnih potreb:  

− osnovne biološke potrebe, 

− potrebe po ljubezni, 

− potrebe po moči, 

− potrebe po svobodi, 

− potrebe po zabavi. 

Če potrebe niso zadovoljene ali niso zadovoljene na ustrezen način, smo frustrirani 

in se v okolju obnašamo konfliktno. Nezadovoljene potrebe predstavljajo gonilo 

življenja. 

Večina teorij motivacije navaja, da so ljudje motivirani za opravljanje svojega dela, 

če so z njim zadovoljni. 

Motivacijske teorije same po sebi ne pojasnjujejo, zakaj se ljudje pri poizkusu  

zadovoljitve svojih potreb in dosegih določenega cilja vedejo in odzivajo na različne 

načine. Teorije nam dajejo le osnove in različne elemente, iz katerih lahko sestavimo 

motivacijski model ravnanja (Lipičnik 1998, 171).  
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2.3 Motivi in motivacijski dejavniki  

Ko se sprašujemo, zakaj delamo, se v bistvu sprašujemo po silnicah ali motivih, ki 

nas motivirajo, da v delo vlagamo svoj psihični in fizični napor.  

Zaradi različnega opredeljevanja motivacije za delo ni nenavadno, da se tudi pojem 

motiv opredeljuje na več načinov. Za motivacijo obstajajo različna motivacijska 

sredstva oz. motivacijski dejavniki. Zaradi pomanjkanja natančnih razmejitev med 

pomeni pojmov motivacijske dejavnike velikokrat poimenujemo tudi kot faktorje, 

vzvode, motivatorje, motive.  

Motivacija je torej tesno povezana z motivi, vendar na naše vedenje običajno vpliva 

oz.deluje več motivov hkrati.  

Strokovnjaki motive razvrščajo na različne načine. Lipičnik (1998, 156) jih deli 

glede na vlogo, glede na nastanek in glede na razširjenost. 

Glede na vlogo, ki jo imajo motivi v človekovem življenju, razlikuje primarne in 

sekundarne motive: 

− primarni motivi usmerjajo človekovo aktivnost k tistim ciljem, ki mu 

omogočajo, da preživi; delimo jih na: 

− biološke (hrana, pijača, izločanje, spanje, počitek) in  

− socialne motive (uveljavljanje, potreba po družbi itd.), ki ogrožajo obstoj 

organizma, če niso zadovoljeni; 

− sekundarni motivi so tisti, ki človeku zbujajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni, 

ne ogrožajo pa njegovega življenja, če niso zadovoljeni. 

Glede na nastanek loči motive na podedovane in pridobljene: 

− podedovani so tisti motivi, ki jih človek prinese s sabo na svet, 

− pridobljeni so tisti, ki jih pridobimo v življenju. 

Glede na razširjenost med ljudmi pa ločuje univerzalne, regionalne in individualne 

motive: 

− univerzalni so motivi, ki se pojavljajo pri vseh ljudeh, 

− regionalne srečujemo samo na določenih območjih oz. pri določeni skupini 

oseb na določenem območju, 

− individualne srečamo samo pri posameznikih. 

Kot glavne dejavnike motivacije pa Lipičnik (1998, 162) navaja individualne 

razlike, lastnosti dela in organizacijsko prakso.  

Za učinkovito delovanje je treba premisliti, kako interaktivno delovanje teh treh 

dejavnikov vpliva na uspešnost pri delu. Prav tako se je treba zavedati, da obstajajo 

posamezni dejavniki, ki jih ni moč nadzorovati in da lahko pravila, ki so sicer 

motivatorji, v določenih situacijah delujejo tudi kot demotivatorji.    
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Slika 2.6 Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lipičnik 1998, 162. 

Uhan (2002, 30) navaja, da motiv spodbudi ljudi k določenemu dejanju – odtod 

motivacijski dejavnik – ali tudi nedejanju. Najpomembnejši motivatorji po Uhanu so: 

zanimivo delo, primerno delovno okolje, razporeditev delovnega časa, možnost 

strokovnega usposabljanja ob delu, možnost napredovanja, medsebojni odnosi s 

sodelavci, možnost polnega uveljavljanja delovnih sposobnosti, soodločanje pri delu in 

o gospodarjenju, plača, osebni dohodek, zaslužek, priznanje za uspešnost pri delu ter 

stalnost in zanesljivost zaposlitve.  

Motivacijske dejavnike lahko glede na to, ali gre za zadovoljevanje materialnih in 

eksistenčnih potreb ali za zadovoljevanje t. i. potreb višjega reda, razdelimo na finančne 

in nefinančne dejavnike (slika 2.7).   

Ob finančnih dejavnikih najprej pomislimo na plačo in njene dodatke, vendar v to 

skupino prištevamo tudi t. i. posredne finančne prihodke, kamor spadajo zdravstveno, 

pokojninsko in življenjsko zavarovanje, prehrana, šolnine, plačani dopusti, dela prosti 

dnevi, službeno vozilo, telefon, regres, božičnica itd..  

Danes želijo ljudje z delom zadovoljiti veliko različnih potreb, ne zgolj eksistenčnih 

in materialnih, zato so prav nefinančni dejavniki tisti, ki predstavljajo pomemben vir 

motivacije. Dobri medsebojni odnosi s sodelavci, zanimivo in izzivov polno delo, uspeh 

pri delu, pohvale in priznanja za opravljeno delo, samostojnost, ugodna razporeditev 

delovnega časa, možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja ob delu, možnost 

napredovanja, stalnost in zanesljivost zaposlitve in še veliko drugih so lahko zelo 

učinkoviti motivatorji; večjo moč imajo seveda takrat, ko so zaposleni s finančnimi 

dejavniki zadovoljni. 
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Slika 2.7 Motivacijski dejavniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Gorjan 2004, 22. 

Dejstvo je, da velika večina ljudi opravlja svoje delo v izbrani organizaciji z 

namenom zaslužiti denar – plačo. Človek dela, da sebi in tistim, ki so od njega odvisni, 

priskrbi sredstva za eksistenco oz. da dobi denar, potreben za življenje. Po tej logiki bi 

veljalo pravilo, da ljudje delajo več, kolikor več imajo možnosti, da za svoje delo dobijo 
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Čeprav je moto denar – sveta vladar aktualen tudi v 21. stoletju, je med zaposlenimi 
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med seboj kompleksno povezani, predvsem pa, da izhajajo iz posameznikovih 
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2.3.1 Stalnost zaposlitve 

Stalnost zaposlitve, ki – kljub spremembam tudi na tem področju – v javnih 

zavodih vseeno velja za dokaj pogost motivacijski dejavnik, ima po mnenju Zupanove 

(1999, 51) naslednje pozitivne učinke na zaposlene: 

− z večjim interesom so pripravljeni pridobivati nova znanja, 

− prispevajo več predlogov za izboljšave, saj vedo, da s tem ne ogrožajo svojih 

delovnih mest, 

− večjo pozornost posvečajo izbiri čim boljših novih sodelavcev, 

− bolj si prizadevajo za dolgoročno uspešnost. 

Kljub naštetim prednostim vedno več organizacij – še posebej v današnjih 

negotovih razmerah – svojim zaposlenim ne more zagotavljati stalne zaposlitve. Iz tega 

razloga se organizacije odločajo za različne druge oblike, ki prav tako ugodno vplivajo 

na odnos zaposlenih do organizacije in zagotavljajo visoko stopnjo motiviranosti. 

Problematika globalizacije trga, neusmiljenost strategij za povečanje 

konkurenčnosti, usmerjenost k preračunljivosti in množične fluktacije delovne sile so 

spremenile koncept stalna ali varna zaposlitev, ki predstavlja pomemben motivator za 

delo. 

Pri stalno zaposlenih se pojavlja slabost v vedenju. Pojavi se učinek preživetja, ki 

zmanjšuje njihovo zavzetost in inovativnost. Zato v nekaterih organizacijah zaposlujejo  

po modelu triperesne deteljice; 

− jedro predstavljajo stalno zaposleni, v katere organizacija vlaga in jim nudi 

varnost, 

− v drugo skupino so uvrščeni začasno zaposleni, s katerimi se organizacija 

dogovori po potrebi, 

− tretjo skupino pa predstavljajo sodelavci, katere organizacija na trgu najame za 

določene storitve.  

Veliko organizacij zaposli ljudi najprej za določen čas in šele ko se prepričajo o 

primernosti zaposlenega za stalno zaposlitev, spremenijo obliko delovnega razmerja 

(Zupan 2001, 45–47).  

2.3.2 Plača in ostali prejemki  

Plača sodi med psihološke stimulatorje za delo in velja za enega najstarejših 

motivacijskih dejavnikov. Denar ima za vsakega posameznika različno vlogo in je 

pomemben motivacijski dejavnik, ki zaposlene spodbuja k boljšemu delu. V 

organizacijah se srečujejo z vprašanjem, kako določiti višino plače, da bo omogočala 

delavcem normalno življenje in hkrati vplivala na njihovo zavzetost za delo. 



O motivaciji 
 

 23 

Sistem plač v javnem sektorju je znan, oblikovan na osnovi veljavne zakonodaje in 

predpisov, ki določajo strukturo plač.  

Zupanova (2001, 122) sicer navaja, da bi plača morala zadostiti naslednjim 

zahtevam: 

− prispevati mora k večji učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih, 

− biti mora pravična, 

− stroške dela mora zadržati v načrtovanih okvirjih, 

− ustrezati mora veljavnim zakonskim normam. 

Trditve, da so plače v vzgoji in izobraževanju slabe ter da niso pravične v 

primerjavi s celotnim javnim sektorjem, sicer ne potrjujejo, da je v šolstvu zadoščeno 

prvima dvema zahtevama, se pa država s sistemom trudi stroške dela obdržati v 

načrtovanih okvirjih, ki jih določajo veljavne zakonske norme.  

Struktura plač v javnem sektorju se razlikuje od strukture plač v gospodarstvu. 

Najnovejša reforma plačnega sistema v javnem sektorju, uvedena v letu 2008, je 

korenito spremenila strukturo plač v šolstvu.  

Zakonsko določevanje plač predstavlja togost samega plačnega sistema v javnem 

sektorju, ki je zato dokaj nespodbuden, predvsem za mladi kader, ki ima po končanem 

študiju visoka pričakovanja in ambicije. 

2.3.3 Plačilo za delovno uspešnost 

Če velja, da je plačilo delovne uspešnosti v podjetjih lahko ključni vir konkurenčne 

prednosti pri doseganju ciljev podjetja in obenem predstavlja motivacijski vidik plače, 

je težje tako trditi tudi za sistem delitve redne delovne uspešnosti v javnih zavodih. 

V javnih zavodih je, ne glede na različne skupine zaposlenih, sistem določitve 

plačila redne delovne uspešnosti za vse enak. Problematika sistema delovne uspešnosti 

v javnem sektorju je, da so rezultati dela zaradi kompleksnosti težko merljivi in da –  

kljub zakonsko določenim merilom za ugotavljanje delovne uspešnosti v javnem 

sektorju – ocena pogosto ne temelji na uspešnosti posameznika, ampak na subjektivni 

oceni vodje. Sredstva delovne uspešnosti so prav tako zakonsko določena. Njihova 

višina je v prvi vrsti omejena glede na celotno izplačilo plač v izbrani organizaciji, nato 

je določena še maksimalna višina, ki jo lahko posamezni delavec prejme. Prav zato tudi 

vodja kot delitelj sredstev nima veliko maneverskega prostora, saj mu zakon določa 

višino sredstev, ki jo lahko nameni plačilu redne delovne uspešnosti.  

2.3.4 Pohvale in priznanja 

Številne raziskave so pokazale, da v pravem trenutku in na ustrezen način izrečene 

pohvale ali priznanja za dobro opravljeno delo zaposlenim mnogo pomenijo in jim 

predstavljajo velik stimulans. Pohvala zaposlene navdaja z zadovoljstvom in jih 
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spodbuja k večji ustvarjalnosti. V najenostavnejši obliki je tako lahko le beseda »hvala« 

ali kakšna pohvala, izrečena v pravem trenutku, najmočnejša spodbuda za delovno 

motivacijo. Najbolje in najbolj učinkovito jo je seveda izreči v javnosti (Denny 1997, 

122). 

Ustna pohvala, izrečena v pravem trenutku, iz pravih ust, v prava ušesa, je zelo 

učinkovit način motivacije, pa še nobenih stroškov nam ne povzroča. Vseeno je pri 

pohvalah in priznanjih pomembno razmisliti, zakaj, kdaj in kako jih delimo, prav tako 

morajo res biti odraz uspešnosti posameznika, da ne postanejo nekaj samoumevnega in 

izgubijo na veljavi.   

2.3.5 Medsebojna komunikacija 

Točnost in pravočasnost informacij sta eden izmed pogojev za dobro delo 

zaposlenih. S tem lahko vplivamo ne samo na možnost pravilnega odločanja, ampak 

tudi na razmišljanje zaposlenih. V vseh organizacijah mora biti vzpostavljena 

učinkovita dvosmerna komunikacija. Tako se podjetje lahko prepriča, ali so zaposleni 

informacijo pravilno razumeli, in prepreči možnost njenega popačenja (Zupan 2001, 

68–69). 

Komunikacije v organizaciji so izrednega pomena, saj predstavljajo medsebojno 

sporazumevanje med posamezniki in skupinami. Zagotavljajo natančno in pravočasno 

opravljanje nalog in dobre medsebojne odnose. Sistem komuniciranja mora biti odprt, 

informacije med posamezniki in skupinami morajo potekati brez zadržkov in strahu, kar 

onemogoči namerno zadrževanje in potvarjanje v vse smeri (Možina 1998, 164). 

Dobra, hitra, kakovostna, jasno oblikovana in ustrezno prilagojena sporočila 

zvišujejo motiviranost zaposlenih in vplivajo na učinkovitost in kreativnost 

opravljenega dela. 

Danes, v dobi interneta in elektronske pošte, se je vseeno treba zavedati, da je 

osebni stik še vedno nenadomestljiv način komunikacije. Številne raziskave tako kažejo, 

da nobena oblika komuniciranja ne more nadomestiti komuniciranja iz oči v oči, ki je 

nujno potrebno za motiviranje in ustvarjanje zaupanja.  

2.3.6 Strokovno izobraževanje in usposabljanje 

Strokovno usposobljeni in izobraženi zaposleni so temeljni dejavnik razvoja, 

kakovosti in uspešnosti vsake organizacije. Izobraževanje zaposlenih ima pomembno 

vlogo tudi kot motivacijski dejavnik – predvsem v primeru, ko ga zaposleni občutijo kot 

nagrado za njihovo požrtvovalnost in trud pri delu. 

Za načrtovanje izobraževalnega sistema je potrebno poznati potrebe po 

izobraževanju, ki so tudi v vzgojno-izobraževalnih organizacijah ključnega pomena za 

njihov razvoj. Zavodi morajo pripraviti plan izobraževanja v povezavi s kadrovskim 

planom.  
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Izobraževanje in usposabljanje ima dvakraten vpliv na večjo delovno uspešnost: 

možnost pridobivanja znanj pozitivno vpliva na motivacijo zaposlenih, večje znanje pa 

hkrati vpliva na večjo uspešnost dela.  

2.3.7 Osebni razvoj in napredovanje 

Napredovanje zaposlenih je pomemben motivacijski dejavnik, ki zelo vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. Če zaposleni vedo, da imajo možnost napredovati in da je 

napredovanje odvisno od uspešnosti njihovega dela, bodo pripravljeni vložiti več truda 

v delo. 

Sistem napredovanja v zavodih je urejen s pravilniki, ki določajo pogoje za 

napredovanja. Zakonske osnove tako dajejo zaposlenim v zavodih možnost 

napredovanja v plačilne razrede, strokovni delavci imajo še možnost napredovanja v 

nazive. Gre za t. i. horizontalno napredovanje zaposlenih, ko se uveljavljajo na istem 

delovnem mestu, napredovanje jim prinaša zgolj boljši delovni status in višji osebni 

dohodek. 

Za razvoj in rast organizacije se morajo najprej razviti in zrasti zaposleni, zato je 

tudi osebni razvoj zaposlenih pomemben dejavnik uspeha organizacije. 

Organizacija lahko kupi od zaposlenih njihov čas in njihovo fizično prisotnost na 

delovnem mestu, ne more pa kupiti navdušenja, lojalnosti ali zvestobe organizaciji, niti 

njihovih src (Merkač Skok 2005, 195). 

Prav zato velja misel, ki jo je zapisal Denny (1997, 9), da če veste, kaj motivira 

ljudi, imate na razpolago najmočnejše orodje, in hkrati opozarja, da ne smemo nikoli 

pozabiti na tri največje vzpodbude: zadovoljstvo, priznanje in denar.  

2.4 Motivacijski model  

Motivacije ne moremo direktno opazovati, z opazovanjem vedenja posameznika 

lahko o njej zgolj sklepamo. Ljudje z različnimi motivi se lahko obnašajo podobno, prav 

tako pa se lahko ljudje z enakimi motivi in enako stopnjo motivacije obnašajo zelo 

različno. Različnost nas lahko vodi do napačnih razlag vedenja in napačne obravnave 

posameznikove motivacije. Dejavniki motivacije zaposlenih se neprestano spreminjajo, 

zato (kljub številnim teorijam) veliko dejavnikov motivacije še vedno ni moč stlačiti v 

teoretične okvirje.  

Teorije motivacije nam ponujajo različne elemente, s katerimi lahko sestavimo 

motivacijski model. To je zavestna konstrukcija, sestavljena iz različnih elementov, ki 

spodbujajo ravnanje, da bi lahko pri ljudeh izzvali reakcije, ki jih želimo (Lipičnik 

1998, 171). Da bomo v ljudeh izzvali določene aktivnosti, za katere želimo, da jih 

ponavljajo, moramo zgraditi vzorec vedenja pri zaposlenih, torej motivacijski model, ki 

bo izzval želeno vedenje pri zaposlenih. Poglavitne lastnosti, ki jih model mora 
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upoštevati za ponavljanje želenega vedenja ob pravem času so, pričakovanje, pravičnost 

in enakost. 

2.4.1 Model pričakovanja 

Model temelji na Vroomovi motivacijski teoriji in na njegovi predpostavki, da so 

ljudje sposobni odločati, kaj hočejo, in da želijo spremeniti vedenje, da bi dosegli svoj 

cilj. Pogosto se poudarja, da je rezultat motivacije pričakovanje, zato smo zadovoljni, če 

se  pričakovanje uresniči. Težnja sili ljudi, da se po možnosti približajo zadovoljstvu in 

izognejo nezadovoljstvu. Velika pričakovanja so po tej logiki posledica velike 

motivacije, velika razočaranja pa posledica premajhnih pridobitev. Zadovoljstvo in 

učinek naj bi bila enakovredna in celo neodvisna cilja, vendar so številne raziskave 

dokazale, da veliko zadovoljstva ni vedno povezano z večjim učinkom (Lipičnik 1998, 

171). 

2.4.2 Model enakosti 

Osnovni princip ravnanja s človeškimi zmogljivostmi je enakost. Zaposleni 

pričakujejo, da bodo od organizacije dobili približno tolikšno vrednost, kolikšno bodo 

vanjo vložili. Če se ravnotežje med dajanjem in prejemanjem poruši, so zaposleni 

pripravljeni ponovno vzpostaviti ravnovesje. Z občutkom enakosti in predvsem 

neenakosti lahko pojasnimo, kako se ljudje odzivajo, če občutijo, da so po določenem 

motivacijskem modelu dobili več ali manj, kakor zaslužijo. Občutek neenakosti ima 

izredno moč, ki sili zaposlene, da ta občutek nevtralizirajo ali da čim bolj zmanjšajo 

njegovo neprijetnost. Vsaka aktivnost, ki daje občutek neenakosti, se zaposlenemu 

praviloma upira.  

Občutek neenakosti lahko nastane iz različnih razlogov; eden izmed precej očitnih 

se lahko kaže pri plači. Primerjave med plačami zaposlenih med mlajšimi in starejšimi 

ali med moškimi in ženskami dodatno vplivajo na občutek pravičnosti (Lipičnik 1998, 

172). 

2.4.3 Model pravičnosti 

Podobno kot za model enakosti velja tudi za model pravičnosti (Lipičnik  1998, 

174). Pravičnost ali nepravičnost sta izraza, s katerima zaposleni označujejo svoje 

občutke glede razlik med prejemki. Če za enake vložke dobijo enako, bodo zaposleni to 

občutili kot pravično in imeli občutek, da jih v organizaciji obravnavajo enako. Ko se 

med zaposlenimi občuti nepravičnost oz. imajo občutek, da jih ne obravnavajo enako, je 

ta občutek nepravičnosti možno zmanjšati na različne načine: od povečane aktivnosti do 

opuščanja dela, morda pride celo do posluževanja nelegalnih poti ali do zapustitve 

organizacije.   
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2.5 Motivacija in zadovoljstvo pri delu  

Zadovoljstvo v različnih jezikih po svetu izražamo različno. Pogosto ga izrazimo 

kot čustveni odziv – kot navdušenje, veselje, srečo ipd., pri čemer te besede kot izraze 

zadovoljstva v različnih kulturnih kontekstih uporabljamo različno in odražajo jakost 

zadovoljstva (Trnavčevič 2008, 8).  

Zadovoljstvo zaposlenega z delom definiramo kot želeno oz. pozitivno 

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

dosedanjih izkušenj pri delu in na delovnem mestu. Pri zadovoljstvu govorimo o t. i. 

individualni efektivni reakciji na delovno okolje, delo in na pogoje dela. V praksi je na 

tem področju izjemno velik problem, saj se z zadovoljstvom zaposlenega organizacija in 

vodstvo največkrat začne ukvarjati šele takrat, ko posameznik zaradi nezadovoljstva z 

delom že izrazi željo po odhodu (Mihalič 2006, 266). 

Dejavniki zadovoljstva zaposlenih z delom in delovnim mestom so sicer odvisni od 

posameznika, vendar obstajajo nekateri splošni elementi, ki so potrebni za zadovoljstvo 

na delovnem mestu in pri delu vsakega posameznika.  

Ljudje težijo k temu, da bi se po možnostih približali zadovoljstvu in se izognili 

nezadovoljstvu. Velika pričakovanja so po tej logiki začetek velike motivacije. 

Delovno zadovoljstvo je odvisno od tega, koliko svojih sposobnosti in spretnosti 

lahko pokažemo in uporabimo, koliko se lahko poistovetimo z nalogami, ki jih 

opravljamo, kako pomembno delo opravljamo, koliko smo pri tem avtonomni in koliko 

povratnih informacij dobimo (Jakopec 2007, 33–34). 

Pojem zadovoljstva pri delu je pogosto vezan na motivacijo, saj brez nje ni mogoče 

uspešno opraviti nobenih aktivnosti in zadovoljiti svojih potreb. Zadovoljstvo izvira iz 

doseganja vrednosti ali nagrad, ki so povezane s posameznikovimi potrebami: če 

nagrada, ki jo dobi, ustreza pričakovanjem, je zadovoljen, sicer ni.  

Zadovoljstvo pri delu je kot prijeten občutek, ki ga posameznik zazna na osnovi 

izpolnitve pričakovanj, povezanih z njegovim delom (Evans 1998, 5). Zaposleni morajo 

dobiti občutek, da delajo dobro, šele nato se jih lahko motivira, da kakovostno 

nadaljujejo svoje delo.  

Raziskovalci motivacije pogosto poudarjajo, da je pričakovanje časovno pred 

motivacijo, ki kot silnica sproži reakcijo, zato smo zadovoljni, če se pričakovanja 

uresničijo. Zadovoljstvo in nezadovoljstvo sta dve skrajnosti iste lestvice, v praksi pa 

obstajajo tudi vmesna stanja.  

Med zadovoljstvom pri delu, uspešnostjo in motivacijo se oblikujejo različne 

povezave (Černetič 2004, 159): 

− Povezava med zadovoljstvom in uspešnostjo 

Stopnja povezanosti je odvisna od zaposlenih in delovnega okolja.  Zadovoljen 

zaposleni je veliko bolj dovzeten za motivatorje, s katerimi organizacija 
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vzpodbuja k delu, zato tudi bolje dela, kar se kaže kot boljši delovni rezultat in 

uspeh pri delu. 

− Uspešnost in motivacija  

Povezava je pozitivna; bolj kot so zaposleni motivirani, bolj se trudijo pri delu 

in uspešnost je večja, če upoštevamo, da delajo delo, za katerega so sposobni. 

Brez ustreznih sposobnosti je lahko posameznik še tako motiviran, pa pri 

svojem delu ne bo uspešen, saj je zanj prezahtevno.  

− Zadovoljstvo in motivacija pri delu  

Povečana motivacija za delo izboljšuje rezultate pri delu in s tem zadovoljstvo 

pri delu. 

 

Ljudje nasploh težimo k temu, da bi se približali zadovoljstvu in se izognili 

nezadovoljstvu.    

Človeka lahko motiviramo s številnimi in zapletenimi dejavniki, skoraj nemogoče 

pa je, da bi jih vse poznali, zato je težko najti univerzalen odgovor na vprašanje, kaj 

posameznika pri določeni aktivnosti motivira. Univerzalna resnica o motivaciji 

zaposlenih za delo torej ne obstaja, vendar si s pomočjo različnih teorij motivacije lahko 

skušamo vsaj približno odgovoriti na vprašanje, kaj zaposlene pri  delu motivira.   

Dejstvo je, da je vsaka organizacija močna le toliko, kolikor je močan človeški 

kapital v njej, človeški kapital pa bodo hitreje in intenzivneje generirali tisti 

posamezniki, ki so zadovoljni. Na zadovoljstvo posameznika vplivajo različni dejavniki, 

ki so vezani zlasti na sodelavce, fizične pogoje dela, možnosti strokovnega in osebnega 

razvoja, delovno okolje, nadrejene, plačo, na načine dela in podobno (Mihalič 2008, 5). 

 Kateri so tisti najpomembnejši predpogoji za zadovoljstvo zaposlenih v izbranem 

javnem zavodu, bo skušala pokazati raziskava, predstavljena v nadaljevanju.  
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3 EMPIRIČNI DEL  

Že iz bežnega pregleda literature je moč povzeti, da uspešnost organizacij in 

njihova konkurenčna moč postajata vedno bolj ali celo povsem odvisni od tega, koliko 

znajo vodje motivirati ljudi in jih vzpodbuditi za doseganje boljših rezultatov (Erčulj 

1998, 21). Erčuljeva nadalje ugotavlja, da so tudi šole, podobno kot ostala podjetja, 

premalo pripravljene za ustvarjanje okolja, v katerem bi se zaposleni počutili cenjene.   

Morda zato nekateri še vedno menijo, da je v slovenskih šolah in vrtcih veliko 

premalo zavzetega kadra, ki ne izkoristi vsega svojega potenciala.  

Zaposleni v zavodih predstavljajo vir, ki ima največjo vrednost od vseh v 

organizaciji. So temeljni pogoj za obstoj in delovanje zavoda, njihova zagnanost, 

ustvarjalnost ter izkušnje in znanje odločajo o učinkovitosti in uspešnosti zavoda.  

3.1 Predstavitev obravnavanega zavoda 

Osnovna šola Križevci je bila z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju javnega 

zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v občini Križevci ustanovljena 

kot javni zavod za potrebe vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci.  

Tabela 3.1 Prikaz števila vključenih otrok 

Š O L A 

ŠOLSKO LETO 2007/2008 ŠOLSKO LETO 2008/2009 
Razred Število 

oddelkov 

Število učencev Razred Število oddelkov Število učencev 

1. 2 37 1. 1 24 

2. 2 36 2. 2 37 

3. 2 31 3. 2 36 

4. 2 29 4. 2 32 

5. 2 39 5. 2 29 

6. 2 37 6. 2 38 

7. 2 34 7. 2 37 

8. 2 38 8. 2 34 

9. 2 47 9. 2 38 

SKUPAJ 18 328 SKUPAJ 17 305 
PODALJŠANO 

BIVANJE 

Število 

oddelkov 

Število učencev PODALJŠANO 

BIVANJE 

Število oddelkov Število učencev 

Od 1. do 5.r 4 (5 sk.) 128 Od 1. do 5.r 4 (5 sk.) 137 

SKUPAJ 4 128 SKUPAJ 4 131 

VRTEC 

ŠOLSKO LETO 2007/2008 ŠOLSKO LETO 2008/2009 

Starostno stopnja Število 

oddelkov 

Število otrok Starostna stopnja Število oddelkov Število otrok 

Prvo starostno 

obdobje 

 

2 

 

28 

Prvo starostno 

obdobje 

 

3 

 

40 

Drugo  starostno 

obdobje 

 

4 

 

90 

Drugo  starostno 

obdobje 

 

4 

 

91 

SKUPAJ 6 118 SKUPAJ 7 131 

Vir: Osnovna šola Križevci 2009, 6. 
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Osnovna dejavnost zavoda je opredeljena kot osnovnošolsko izobraževanje, v 

okviru javnega zavoda pa za potrebe ter dejavnost vrtca in predšolske vzgoje v občini 

deluje tudi vzgojno-varstvena enota vrtca. V aktu so kot dodatne dejavnosti zavoda 

zapisane tudi dejavnost knjižnice, priprava in dostava hrane, obratovanje športnih 

objektov, dajanje lastnih nepremičnin v najem in drugo izobraževanje.    

V šolskem letu 2008/2009 je šolo obiskovalo 305 učencev, vključenih v sedemnajst 

rednih oddelkov, v en oddelek jutranjega varstva in pet oddelkov podaljšanega bivanja, 

ter 131 otrok, vključenih v sedem oddelkov vrtca (tabela 3.1). 

V skladu s sistemizacijo delovnih mest, ki določa število in vrsto strokovnih, 

pedagoških in administrativno-tehničnih delovnih mest, je bilo v zavodu v času 

raziskave zaposlenih 70 oseb, ki so, razen ravnateljice in javnega delavca, v skladu z 

Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS 95/07 in spremembe) opredeljeni 

kot javni uslužbenci. 

Tabela 3.2 Število zaposlenih – stanje aprila 2009 

 Šolsko leto 2008/2009 

Število zaposlenih  70 

- na porodniškem  dopustu 0 

- pripravniki 1 

- zaposleni za polni delovni čas 64 

- zaposleni za polovični delovni čas 6 

- zaposleni preko javnih del 1 

- daljše bolniške odsotnosti 2 

- zaposleni za nedoločen čas 58 

- zaposleni za določen čas 12 

- strokovni delavci 51 

- tehnično-administrativni kader 19 

Vir: Osnovna šola Križevci 2008, 4. 

   Zavod ima v svojih aktih določena delovna mesta, ki so potrebna za izvajanje 

nalog v zavodu. Vsi javni uslužbenci so tako po Pravilniku o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest dolžni opravljati dela in naloge v okviru delovnega mesta, 

za katerega so sklenili delovno razmerje. Delovno mesto predstavlja skupek del, ki jih 

uslužbenec opravlja in pri tem uporablja svoje telesne in umske sposobnosti, spretnosti, 

znanja, metode dela in delovna sredstva, ki so opredeljena v opisu delovnih mest za 

posamezno delovno mesto. 

Osnovno šolo Križevci upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo v svet izvoljeni 

predstavniki delavcev, predstavniki ustanovitelja ter predstavniki staršev, ki so 

imenovani v svet zavoda. Ravnatelj je v skladu z zakonom in odlokom pedagoški vodja 
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in poslovodni organ zavoda, ki organizira in vodi delo šole in vrtca, pripravlja program 

razvoja, delovni načrt, skrbi za zakonitost postopkov, odloča o sklepanju delovnih 

razmerij, skrbi za pogoje dela zaposlenih in učencev ter predstavlja in zastopa zavod.  

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora, ki je oblikovan 

za uresničitev interesa staršev v zavodu. 

Slika 3.1 Organigram Osnovne šole Križevci 

 

Vir: Osnovna šola Križevci 2008, 23. 

 

Z letnim delovnim načrtom je določena podrobna vsebina življenja in dela v 

zavodu. 

3.2 Opredelitev cilja raziskave   

Namen raziskave je ugotoviti stanje zadovoljstva zaposlenih v izbranem zavodu in 

raziskati motivacijske dejavnike, ki zaposlene spodbudijo, da z veseljem in dobro 

delajo, ter potrditi naslednje hipoteze:  

H1: Pri vrednotenju motivacijskih dejavnikov obstajajo razlike med zaposlenimi 

glede na vrsto delovnega  mesta (primerjava med strokovnimi in tehnično-

administrativnimi in drugimi delavci). 
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H2: Med zaposlenimi obstajajo pomembne razlike pri vrednotenju motivacijskih 

dejavnikov glede na enoto zaposlitve (šola oz. vrtec).   

H3: Zaposleni v izbranem zavodu s statistično pomembno razliko ocenjujejo 

faktorje stanja zadovoljstva, tako glede na vrsto delovnega mesta kot na enoto 

zaposlitve.   

3.3 Metodologija raziskave    

Pri raziskavah zadovoljstva zaposlenih in motivacije se pogosto uporabljajo 

vprašalniki. Podatki za namen raziskave so bili pridobljeni s pomočjo pisnega 

vprašalnika, sestavljenega iz različnih trditev, ki se nanašajo na preučevane dimenzije, 

vprašani pa izrazijo svoje doživljanje tako, da označijo stopnjo strinjanja z navedeno 

trditvijo.   

Pri izdelavi vprašalnika so upoštevana priporočila strokovne literature s področja 

ravnanja s človeškimi viri, s poudarkom na motiviranju zaposlenih.  

Vprašalnik vsebuje tri sklope.  

V prvem sklopu vprašalnika se vprašanja nanašajo na demografske značilnosti 

anketirancev: spol, starost, izobrazbo, delovno dobo, delovno mesto in vrsto zaposlitve. 

Vprašanja so zaprtega tipa.  

V drugem delu vprašalnika sledi sklop, vezan na trditve, ki predstavljajo 

preučevanje motivacijskih dejavnikov. Sklop vsebuje sedemnajst trditev, ki se nanašajo 

na motivacijo zaposlenih. Pri trditvah je uporabljena Likertova lestvica s petstopenjskim 

intervalnim razponom, na kateri so anketirani izrazili svoje strinjanje ali nestrinjanje s 

trditvijo.  

Tretji sklop vprašanj se nanaša na stanje zadovoljstva zaposlenih v zavodu, kjer je 

navedenih devetnajst faktorjev zadovoljstva. S pomočjo petstopenjske lestvice zaposleni 

izrazijo odnos do dejanskih razmer v zavodu in navedejo oceno zadovoljstva s 

posamezno trditvijo.  

Namen opravljene raziskave je ugotoviti stanje zadovoljstva zaposlenih in 

motivacijske dejavnike, ki so pomembni za zadovoljstvo zaposlenih v zavodu. 

Anketiranje zaposlenih v Osnovni šoli Križevci je potekalo v času od 17. do 19. 

junija 2009. Vsi zaposleni so dobili vprašalnik istega dne. Navodila za izpolnjevanje so 

bila podana v vprašalniku; pred vsakim vprašanjem je bilo navedeno, kako se pravilno 

vpisuje odgovore. Udeležba zaposlenih v raziskavi je bila prostovoljna in anonimna. V 

vprašalniku ni bilo osebnih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika. 

Zbiranje izpolnjenih vprašalnikov je potekalo do končnega datuma. Zaposleni so 

vračali vprašalnike v poseben, za raziskavo pripravljen nabiralnik. Tako je bila 

zagotovljena anonimnost pri anketiranju, kar omogoča realne podatke. V raziskavo so 

bili vključeni zaposleni v Osnovni šoli Križevci, med katere je bilo razdeljeno 65 
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anketnih vprašalnikov. Zaradi bolniške odsotnosti v raziskavi niso sodelovali 4 

zaposleni, ki tako niso vključeni v  vzorec. 

62 zaposlenih je vprašalnike vrnilo, 3 pa ne. Po opravljeni kontroli vprašalnikov sta 

bila glede na pravilnost izpolnjevanja izločena 2 vprašalnika, saj sta bila v nabiralnik za 

zbiranje vrnjena neizpolnjena. Pri analizi je upoštevano 60 vprašalnikov, kar predstavlja 

92 % odzivnost anketiranih.  

Obdelava podatkov je bila opravljena z računalniškim programom SPSS for 

Windows 16. Podatki v obliki tabel in grafikonov so prikazani s pomočjo 

računalniškega programa Microsoft Office Excel. 

Hipoteze so preverjene s statističnim preizkušanjem domnev in iskanjem statistično 

značilnih razlik v povprečjih posameznih trditev med proučevanimi zaposlitvenimi 

skupinami anketiranih. 

Za ta namen so v analizi podatkov prikazane povprečne vrednosti celotnega vzorca 

anketiranih in razlike med povprečnimi vrednostmi posameznih trditev (glede na 

delovno mesto anketiranih ter enoto, v kateri so anketirani zaposleni).  

3.4 Predstavitev rezultatov raziskave  

Rezultati raziskave so pridobljeni in analizirani na osnovi vprašalnika. Predstavljeni 

so v obliki grafov, katerih podlaga so podatki iz tabel, ki so v prilogi diplomskega dela. 

Vrstni red prikaza je enak kot v anketnem vprašalniku.  

3.4.1 Značilnosti vzorca 

Poglavitne lastnosti anketirancev so ugotovljene s prvim sklopom vprašanj, ki se 

nanašajo na spol, starost, stopnjo izobrazbe, delovno dobo, delovno mesto in vrsto 

zaposlitve anketirancev. Značilnosti vzorca so prikazane s frekvenčno porazdelitvijo 

vrednosti spremenljivk,  navedenih v tabelah, ki so priloga diplomske naloge. Na 

podlagi tabel iz prilog je izdelan grafični prikaz značilnosti vzorca.  

Slika 3.2 Struktura zaposlenih po spolu 
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Na anketo je odgovorilo 52 žensk (86,70 % anketiranih) in 8 moških (13,30 % 

anketiranih). 

Slika 3.3 Struktura zaposlenih po starosti 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Največji delež anketiranih predstavljajo zaposleni v starosti od 31 do 50 let (68,3 % 

anketiranih),  5 anketiranih je starih do 30 let (8,3 %), 14 anketiranih pa je v starosti nad 

51 let, kar predstavlja 23,3 % vseh anketiranih. 

Slika 3.4 Struktura zaposlenih po izobrazbi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Glede na stopnjo izobrazbe ima 27 anketiranih visoko šolo ali več in predstavlja 

največji delež zaposlenih (45 %), 11 anketiranih ima višjo šolo (18,30 %),  14 

anketiranih srednjo šolo (23,3 %), 8 anketiranih osnovno šolo, III. ali IV. stopnjo 

izobrazbe. 

VViissookkaa  ššoollaa  aallii  vveečč  
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Slika 3.5 Struktura zaposlenih po delovni dobi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Med anketiranimi, ki so odgovorili na vprašalnike, imajo trije do 5 let delovne dobe 

(5 %), 14 jih ima od 6 do 10 let delovne dobe (23,3 %), 15 anketiranih je z 11 do 20 let 

delovne dobe (25 %), 28 pa jih ima 21 let ali več delovne dobe (46,7 %). 

Slika 3.6 Struktura zaposlenih po delovnem mestu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 3.6 prikazuje strukturo zaposlenih glede na delovno mesto, na katerega so 

razporejeni. 45 anketiranih je strokovnih delavcev (75 %), 15 oziroma 25 % vseh 

anketiranih predstavljajo tehnični, administrativni in drugi delavci (v nadaljevanju 

tehnični delavci). 
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ŠŠoollaa  VVrrtteecc  

Slika 3.7 Struktura zaposlenih po enoti zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na enoto zaposlitve je 42 anketiranih zaposlenih v šoli (70 %), 18 anketiranih 

pa v vrtcu (30 %). 

  Slika 3.8 Struktura zaposlenih po vrsti delovnega razmerja 

 
 

Slika 3.8 prikazuje strukturo anketiranih glede na vrsto delovnega razmerja. 49 

anketiranih (81,7 %) ima v zavodu sklenjeno pogodbo za nedoločen čas, 11 anketiranih 

(18,3 %) pa je zaposlenih za določen čas. 

3.4.2 Rezultati raziskave 

Drugi del vprašalnika je namenjen raziskavi vpliva določenih dejavnikov na 

motivacijo pri delu zaposlenih. Anketirani so s pomočjo petstopenjske lestvice ocenili 

vpliv na delovno motivacijo sedemnajstim motivacijskim dejavnikom. Rezultate 

povzema slika 3.9. 
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Slika 3.9 Povprečne vrednosti pri trditvah vpliva dejavnikov na motivacijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza odgovorov je pokazala, da anketirani v povprečju za vse navedene 

dejavnike ocenjujejo, da imajo zelo pomemben vpliv na motivacijo pri delu. Iz 

frekvenčne porazdelitve odgovorov ugotovimo, da so anketirani pri kar 14 dejavnikih 

najpogosteje izbrali najvišjo vrednost 5.  

Anketirani z najvišjo povprečno oceno 4,63 ocenjujejo, da je stalna in varna 

zaposlitev najpomembnejši motivacijski dejavnik, sledijo mu dobri medsebojni odnosi 

(4,62) in pohvala za opravljeno delo (4,61). Kot najmanj pomemben motivacijski 

dejavnik s povprečno oceno 3,2 anketirani ocenjujejo možnost napredovanja, prav tako 

je kot manj pomemben motivacijski dejavnik ocenjen ugoden delovni čas (3,42). Tudi 

ostale trditve so, glede na aritmetične sredine, ocenjene kot pomemben dejavnik, ki 

vpliva na motivacijo pri delu.  

Standardni odkloni pri posameznih trditvah sicer predstavljajo določeno variiranje 

okrog aritmetičnih sredin, vendar so mnenja zaposlenih o pomembnosti motivacijskih 

dejavnikov dokaj enotna. Anketirani so si najmanj edini glede pomembnosti dejavnika 

          Dober odnos z  nadrejenim 

3,2 

3,42 

Stalna in varna zaposlitev 

Pohvala za opravljeno delo 

     Dobri medsebojni odnosi 
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statusa, ki ga delovno mesto nudi, saj je pri navedeni trditvi najvišji standardni odklon 

ocene (0,948).  

Pomembnost motivacijskih dejavnikov dveh neodvisnih skupin glede na delovno 

mesto povzema slika 3.10. 

Slika 3.10 Motivacija – primerjava glede na vrsto delovnega mesta 

            
 

Aritmetična sredina je pogosteje višja pri odgovorih tehničnih delavcev, ki s 

povprečno oceno 4,8 ocenjujejo, da sta stalna in varna zaposlitev ter dober odnos z 

nadrejenim najpomembnejša motivacijska dejavnika, tesno sledita še pohvala za 

opravljeno delo ter ugoden delovni čas (4,79). Strokovni delavci so za najvplivnejši 

motivacijski dejavnik s povprečno oceno 4,6 ocenili dobre medsebojne odnose, sledijo 

zanimivost in pestrost dela ter stalna in varna zaposlitev (4,58). 
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Analiza dimenzije motivacije je pokazala štiri statistično značilne razlike med 

povprečnimi vrednostmi glede na vrsto delovnega mesta anketiranih. Dober odnos z 

nadrejenim, možnost napredovanja, status, ki ga delovno mesto nudi in ugoden delovni 

čas so dejavniki, pri katerih se odgovori anketiranih med seboj statistično pomembno 

razlikujejo. Našteti dejavniki bolj vplivajo na motivacijo tehničnih delavcev kot na 

motivacijo strokovnih delavcev.       

Primerjava dveh neodvisnih skupin glede na enoto zaposlitve anketiranih je 

prikazana v sliki 3.11. 

Slika 3.11 Motivacija – primerjava glede na enoto zaposlitve 
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Aritmetična sredina je pogosteje višja pri odgovorih zaposlenih v enoti šole, ki s 

povprečno oceno 4,74 ocenjujejo, da je stalna in varna zaposlitev najpomembnejši 

dejavnik motivacije. Sledita dejavnika dobri medsebojni odnosi (4,64) in možnost 

uporabe znanja in sposobnosti (4,62). Anketirani iz šole menijo, da na njihovo 

motivacijo najmanj vplivata status, ki ga delovno mesto nudi, ter možnost strokovnega 

razvoja, ki so ju v povprečju ocenili najnižje. 

Za anketirane iz vrtca je najvplivnejši motivacijski dejavnik s povprečno oceno 

4,71 pohvala za opravljeno delo. Dobri medsebojni odnosi (4,56), ter zanimivost in 

pestrost dela (4,5) sta naslednja najpomembnejša dejavnika motivacije, ki vplivata na 

motivacijo v enoti vrtca. V vrtcu so mnenja, da na njihovo motivacijo najmanj vpliva 

status, ki ga delovno mesto nudi, kot najmanj vplivni si sledijo možnost napredovanja, 

dobra ocena nadrejenih, ter pomoč pri težavah pri delu, ki so ju v povprečju ocenili z 

isto oceno (4,11). 

Analiza povprečnih vrednosti glede na enoto zaposlitve je pokazala eno statistično 

značilno razliko. Dejavnik dobra ocena nadrejenih – delovna uspešnost statistično 

pomembneje vpliva na motivacijo pri delu anketiranih, ki so zaposleni v enoti šole.        

V zadnjem sklopu vprašanj so anketirani izrazili odnos do dejanskih razmer v 

zavodu in navedli oceno zadovoljstva s posamezno trditvijo. 

Povprečne ocene stanja zadovoljstva na delovnem mestu prikazuje slika 3.12, iz 

katere vidimo, da so povprečne ocene nekoliko nižje kot pri dimenziji motivacije. Iz 

frekvenčne porazdelitve ocen anketiranih ugotovimo, da so 17 faktorjem zadovoljstva 

najpogosteje prisodili oceno 4, le 2 sta najpogosteje ocenjena z najvišjo oceno 5.   

Anketirani so z najvišjo povprečno oceno 4,38 ocenili, da so najbolj zadovoljni s 

prostim časom, počitnicami. Prav tako so zadovoljni z delovnim časom (4,27) ter 

varnostjo in stalnostjo zaposlitve (4,22), ki predstavljata naslednja najvišje ocenjena 

faktorja zadovoljstva v zavodu.  

Najmanj so anketirani zadovoljni s sistemom redne delovne uspešnosti, ki je s 

povprečno oceno 3,42 najnižje ocenjen faktor zadovoljstva. Standardni odklon 1,139 

kaže, da se mnenja anketiranih glede zadovoljstva s sistemom redne delovne uspešnosti 

precej razlikujejo, saj odgovori prestavljajo najvišje variiranje okrog aritmetične 

sredine. Manj zadovoljni so anketirani tudi s korektnim spremljanjem in ocenjevanjem 

dela, ki je ocenjeno s povprečno oceno 3,58 (SD 0,829), in z možnostjo za dodatno 

izobraževanje in usposabljanje, ki so jo v povprečju ocenili s 3,67 (SD 0,914).   
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Slika 3.12 Povprečne vrednosti ocen stanja zadovoljstva v zavodu   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizo stanja zadovoljstva na delovnem mestu dveh neodvisnih skupin, glede na 

delovno mesto prikazuje slika 3.13 na naslednji strani. 

Iz pregleda aritmetičnih sredin glede na delovno mesto ugotovimo, da se ocene 

stanja zadovoljstva s posameznimi kriteriji precej razlikujejo. Ocena zadovoljstva s 

posameznimi kriteriji niha, saj so strokovni delavci deset kriterijev zadovoljstva ocenili 

z višjo povprečno oceno, medtem ko so tehnični delavci povprečno bolj zadovoljni z 

ostalimi devetimi  kriteriji.  

Strokovni delavci so tako najbolj zadovoljni s prostim časom, počitnicami (4,36), 

sledijo zadovoljstvo s samostojnostjo in odgovornostjo pri delu (s povprečno oceno 

4,24) in zadovoljstvo z delovnim časom ter odnosom nadrejenih, ki imata enako 

povprečno oceno (4,2). Najmanj so strokovni delavci zadovoljni s sistemom redne 

delovne uspešnosti (3,36), manj zadovoljni so tudi s korektnim spremljanjem in 

ocenjevanjem dela (3,62) in z delovnimi pogoji – opremo, prostori (3,64).   

                 Zadovoljstvo z delovnim časom 

  Zadovoljstvo s prostim časom, počitnicami 

                Zadovoljstvo z varnostjo zaposlitve 
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Tehnični delavci so – prav tako kot strokovni delavci – najbolj zadovoljni s prostim 

časom, počitnicami in z delovnim časom, ki so ju ocenili s povprečno oceno 4,47, kar v 

primerjavi s strokovnimi delavci predstavlja višjo stopnjo zadovoljstva z navedenima 

kriterijema. Sledi zadovoljstvo z varnostjo in stalnostjo zaposlitve (4,4) in zadovoljstvo 

z medsebojnimi odnosi s sodelavci (4,2). Tako kot strokovni so tudi tehnični delavci 

najmanj zadovoljni s korektnim spremljanjem in ocenjevanjem njihovega dela (3,47); 

enako so ocenili tudi zadovoljstvo z možnostjo uveljavljanja svojih idej, predlogov. 

Manjše je tudi zadovoljstvo z možnostjo za dodatno izobraževanje (3,53) in 

zadovoljstvo s sistemom redne delovne uspešnosti (3,6).  

Slika 3.13 Zadovoljstvo – primerjava glede na vrsto delovnega mesta 

 
 

Analiza zadovoljstva na delovnem mestu v izbranem javnem zavodu glede na vrsto 

delovnega mesta anketiranih je pokazala eno statistično značilno razliko med 
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povprečnimi vrednostmi. Tako so strokovni delavci v primerjavi s tehničnimi statistično 

bolj zadovoljni z možnostjo uveljavljanja svojih idej in predlogov. Pri ostalih odgovorih 

ni statistično pomembnih razlik med opazovanima skupinama.   

Slika 3.14 Zadovoljstvo – primerjava rezultatov glede na enoto delovnega mesta 

 
 

Pregled aritmetičnih sredin stanja zadovoljstva v zavodu glede na enoto delovnega 

mesta anketiranih nam prav tako razkriva, da se ocene stanja zadovoljstva s 

posameznimi kriteriji med enotama precej razlikujejo.  

Delavci vrtca so v povprečju bolj zadovoljni z desetimi kriteriji, medtem ko so 

zaposleni v šoli bolj zadovoljni z ostalimi devetimi kriteriji.  

                ZZaaddoovvoolljjssttvvoo  zz  ooddnnoossoomm  nnaaddrreejjeenniihh  

ZZaaddoovvoolljjssttvvoo  zz  ddeelloovvnniimmii  ppooggoojjii,,  oopprreemmoo         

                  ZZaaddoovvoolljjssttvvoo  zz  ddeelloovvnniimm  ččaassoomm    
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Anketirani iz šole so tako najbolj zadovoljni s prostim časom, počitnicami (4,45), 

sledijo zadovoljstvo z delovnim časom (4,38) in zadovoljstvo z varnostjo in stalnostjo 

zaposlitve (4,29). Najmanj so zaposleni v šoli zadovoljni s sistemom redne delovne 

uspešnosti (3,43), manj zadovoljni so z možnostjo za dodatno strokovno izobraževanje 

in usposabljanje (3,52), nižje pa je tudi stanje zadovoljstva s korektnim spremljanjem in 

ocenjevanjem njihovega dela in z delovnimi pogoji (opremo, prostori), ki so ju v 

povprečju ocenili z oceno 3,55.  

Anketirani zaposleni v enoti vrtca so z najvišjo povprečno oceno 4,22 ocenili kar tri 

kriterije zadovoljstva. Tako so najbolj zadovoljni z delovnimi izzivi, z možnostjo 

uveljavljanja svojih idej in predlogov ter s prostim časom, počitnicami. Zaposleni v 

vrtcu so zadovoljni tudi s samostojnostjo in odgovornostjo pri delu, saj so kriterij 

ocenili z drugo najvišjo povprečno oceno (4,17). Sledi še zadovoljstvo z delovnimi 

pogoji, opremo in prostori, ki so ga ocenili s povprečno oceno 4,06. V vrtcu so najmanj 

zadovoljni s sistemom redne delovne uspešnosti (3,3). Manjše je tudi zadovoljstvo s 

korektnim spremljanjem njihovega dela (3,67) in s plačo, ki so ga anketirani iz enote 

vrtca v povprečju ocenili z oceno 3,72.  

Analiza zadovoljstva na delovnem mestu glede na enoto delovnega mesta  

anketiranih je pokazala tri statistično značilne razlike med povprečnimi vrednostmi 

opazovanih skupin. Tako so zaposleni v šoli statistično bolj zadovoljni z odnosom 

nadrejenih ter z delovnim časom kot zaposleni v enoti vrtca, nasprotno pa so slednji 

statistično bolj zadovoljni z delovnimi pogoji (opremo, prostori), kar gre pripisati 

dejstvu, da je vrtec v novih prostorih, zgrajenih leta 2008.  

Pri ostalih odgovorih ni statistično pomembnih razlik med opazovanima 

skupinama.   

Sklop zadnjih vprašanj ankete je bil namenjen oceni počutja v delovnem okolju in  

zadovoljstva s službo. Z zadnjim vprašanjem so anketirani izrazili svoje mnenje o 

morebitni zamenjavi službe, če bi se jim ponudila ta priložnost.  

Slika 3.15 Prikaz rezultatov odgovorov na vprašanje 3.2   
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Iz odgovorov lahko ugotovimo, da se zaposleni v zavodu počutijo dobro, saj je na 

vprašanje kako se v svojem okolju počutijo 66,7 % anketiranih odgovorilo, da dobro, 

26,7 % se jih počuti zelo dobro, 6,7 % anketiranih pa se ne počuti niti dobro niti slabo.  

Rezultate odgovorov dveh neodvisnih skupin glede na vrsto zaposlitve prikazuje 

tabela 3.3. Analiza rezultatov glede na vrsto delovnega mesta anketiranih prikazuje, da 

se 71,1 % strokovnih delavcev in samo 53,3 % tehničnih delavcev v svojem delovnem 

okolju počuti dobro. 26,7 % strokovnih kot tudi tehničnih delavcev se počuti zelo 

dobro. Niti dobro niti slabo se v svojem delovnem okolju počuti le 2,2 % strokovnih 

delavcev in kar 20 % tehničnih delavcev.    

Tabela 3.3 Rezultati odgovorov na vprašanje 3.2 glede na vrsto delovnega mesta 

 Strokovni 

delavci 

Tehnični, administrativni 

in drugi delavci 

Niti dobro niti slabo 2,2 % 20 % 

Dobro  71,1 % 53,3 % 

Zelo dobro  26,70 % 26,7 % 

Skupaj 100,00 % 100,00 % 

 

Analiza odgovorov anketiranih na isto vprašanje glede na enoto, v kateri so 

zaposleni, nam razkriva, da se kar 73,8 % anketiranih iz šole in le 50 % anketiranih iz 

vrtca počuti dobro v svojem delovnem okolju. 33,3 % anketiranih iz vrtca in samo 2,4 

% anketiranih iz šole se v delovnem okolju ne počuti niti dobro niti slabo. Zelo dobro se 

počuti 23,8 % anketiranih iz šole in 16,7 % anketiranih iz vrtca, kar je razvidno iz tabele 

3.4.    

Tabela 3.4 Rezultati odgovorov na vprašanje 3.2 glede na enoto zaposlitve 

 Delavci šole Delavci vrtca 

Niti dobro niti slabo 2,4 % 33,3 % 

Dobro  73,8 % 50,0 % 

Zelo dobro  23,80 % 16,7 % 

Skupaj 100,00 % 100,00 % 

 

Preizkus statistično značilnih razlik kaže, da med primerjavama obeh skupin ni  

statistično značilnih razlik, torej se tako strokovni kot tehnični delavci počutijo 

podobno, prav tako v šoli in vrtcu.  
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Slika 3.16 Prikaz rezultatov odgovorov na vprašanje 3.3 

 
 

Kar 60 % anketiranih je s svojo službo zadovoljnih, 30 % anketiranih je zelo 

zadovoljnih, 8,3 % anketiranih ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih, 1,7 % anketiranih 

pa je s svojo službo zelo nezadovoljnih. 

Tabela 3.5 Rezultati odgovorov na vprašanje 3.3 glede na vrsto delovnega mesta 

 Strokovni 

delavci 

Tehnični, administrativni  

 in drugi delavci 

Zelo nezadovoljen 0,00 % 6,67 % 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen  4,44 % 20,00 % 

Zadovoljen   60,00 % 60,00 % 

Zelo zadovoljen  35,56 % 13,33 % 

Skupaj 100,00 % 100,00 % 

 

 

Analiza rezutatov glede na delovno mesto anketiranih pokaže, da je 60 % vseh 

delavcev zadovoljnih, da so zelo zadovoljni meni 35,56 % strokovnih delavcev in le 

13,33 % tehničnih delavcev. Niti zadovoljnih niti nezadovoljnih je 4,44 % strokovnih in 

20 % tehničnih delavcev. Zelo nezadovoljnih je 6,67 % tehničnih delavcev. 

Tabela 3.6 prikazuje rezultate odgovorov na vprašanje o zadovoljstvu s službo, 

razvrščene glede na enoto zaposlitve anketiranih. Zelo nezadovoljnih je 2,38 % 

anketiranih iz šole, 7,14 % anketiranih iz šole ni niti zadovoljnih niti nezadovoljnih s 

svojo službo, enako jih meni 11,11 % iz vrtca. Zadovoljnih je 69,05 % anketiranih iz 

šole in 38,89 % iz vrtca. Zelo zadovoljnih je kar 50 % anketiranih iz vrtca in 21,43 % iz 

šole.  
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Tabela 3.6 Rezultati odgovorov na vprašanje 3.3 glede na enoto zaposlitve 

 Delavci šole Delavci vrtca 

Zelo nezadovoljen 2,38 % 0,00 % 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen  7,14 % 11,11 % 

Zadovoljen   69,05 % 38,89 % 

Zelo zadovoljen  21,43 %     50,00 % 

Skupaj 100,00 %      100,00 % 

 

 

Preizkus statistično značilnih razlik kaže, da obstaja statistično značilna razlika med 

anketiranimi glede na delovno mesto, saj so strokovni delavci v primerjavi s tehničnimi 

statistično bolj zadovoljni s svojo službo. Glede na enoto, v kateri so anketirani 

zaposleni, ni statistično značilnih razlik med anketiranci. 

Na vprašanje, ali bi zamenjali službo, če bi se ponudila ta priložnost je samo 21,7 % 

anketiranih odgovorilo pritrdilno, 78,3 % anketiranih pa službe ne bi zamenjalo. 

Slika 3.17 Rezultat odgovorov na anketno vprašanje 3.4  

 

 

Tabela 3.7 Rezultat odgovorov na vprašanje 3.4 glede na vrsto delovnega mesta 

 Strokovni 

delavci 

Tehnični, administrativni 

in drugi delavci 

DA 20,00 % 26,67 % 

NE 80,00 % 73,33 % 

Skupaj 100,00 %      100,00 % 

 

Iz analize rezutatov zadnjega vprašanja ugotovimo, da bi 20 % strokovnih delavcev 

zamenjalo službo, ostalih 80 % pa ne. Nekoliko manj tehničnih delavcev (73,33 %) prav 

tako ne bi zamenjalo službe, 26,67 % pa jih je odgovorilo, da bi, če bi se jim ponudila 

priložnost za zamenjavo službe, to tudi storili. 
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Tabela 3.8 Rezultat odgovorov na vprašanje 3.4 glede na enoto zaposlitve 

 Delavci šole Delavci vrtca 

DA 26,19 % 11,11 % 

NE 73,81 % 88,89 % 

Skupaj 100,00 % 100,00 % 

 

Pregled rezultatov glede na enoto, v kateri so anketirani zaposleni kaže, da bi samo 

11,1 % anketiranih iz vrtca zamenjalo službo, medtem ko bi jih iz šole 26,19 %. Službe 

ne bi zamenjalo 88,89 % anketiranih iz vrtca in 73,81 % anketiranih iz šole. 

Preizkus statistično značilnih razlik kaže, da pri primerjavi odgovorov obeh skupin 

na zadnje vprašanje ni statistično značilnih razlik. 

3.4.3 Ugotovitve raziskave in predlogi 

V raziskavi je sodelovalo 86,96 % vseh zaposlenih v izbranem zavodu, zato lahko 

zaključimo, da so rezultati prikaz realnega stanja v zavodu. 

Med zaposlenimi prevladujejo ženske, kar je značilno za številne javne zavode. 

Kolektiv je relativno mlad, saj ima največ zaposlenih do 50 let, in istočasno izkušen, saj 

je večina anketiranih z 21 in več delovne dobe. V zavodu je zaposlen izobražen kader, 

saj ima več kot 63 % anketiranih višjo ali visoko stopnjo izobrazbe. Večina zaposlenih 

so pedagoški delavci, t. i. strokovni kader, samo 25 % anketiranih predstavlja tehnično-

administrativne in druge zaposlene. V javnem zavodu se izvajajo dejavnosti predšolske 

vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja. Kar 70 % anketiranih predstavlja skupino 

zaposlenih v šoli, 30 % pa je zaposlenih v vrtcu. V izbranem zavodu ima 81,7 % 

anketiranih sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, kar dokazuje, da zavod 

anketiranim nudi varno zaposlitev. Stalna in varna zaposlitev se je v raziskavi izkazala 

kot najmočnejši motivacijski dejavnik, kar v času, v katerem živimo, niti ne preseneča.  

Izbrani motivacijski dejavniki so se – glede na rezultate ankete – izkazali za 

pravilen izbor, saj anketirani vse dejavnike označujejo kot pomembne motivatorje.  

Kot najpomembnejši dejavniki motivacije so se na podlagi rezultatov ankete 

izkazali: stalna in varna zaposlitev, dobri medsebojni odnosi, pohvala za opravljeno 

delo, zanimivost in pestrost dela ter možnost uporabe znanj in sposobnosti.  

Kot najmanj pomemben dejavnik motivacije so anketirani navedli možnost 

napredovanja, kar je najverjetneje rezultat dejstva, da je v osnovnošolskih javnih 

zavodih zaposlenim omogočeno napredovanje samo v okviru istega delovnega mesta, 

kar sicer prinaša finančni učinek za isto delovno mesto, vendar se je izkazalo, da na 

zaposlene v izbranem zavodu nima stimulativnega učinka.  

Zanimiva je tudi ugotovitev, da je višina plače šele na desetem mestu izmed 

navedenih motivacijskih dejavnikov, kar dokazuje, da so zaposleni v zavodu predani 
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delu, ki ga opravljajo. Zavedajo se, da je višina plače v javnem sektorju dejavnik, na 

katerega ni mogoče vplivati, saj je določen z zakonodajo, kar kaže tudi na predanost 

poklicu in določeno zrelost kolektiva. Rezultati so sicer pokazali, da višina plače bolj 

vpliva na motivacijo tehničnih kot strokovnih delavcev in manj na zaposlene v vrtcu kot 

na tiste v šoli. 

Analiza rezultatov glede na delovno mesto je pokazala, da se mnenja o 

pomembnosti motivacijskih dejavnikov med strokovnimi in tehničnimi delavci 

statistično pomembno razlikujejo, kar potrjuje pravilnost prve hipoteze. Obstajajo tudi 

razlike med zaposlenimi v šoli in vrtcu, kar potrjuje pravilnost druge.  

Potrditev obeh hipotez dokazuje različnost med zaposlenimi znotraj istega zavoda, 

ki jo je treba pri zagotavljanju ustreznega motivacijskega sistema v zavodu tudi 

upoštevati.  

Za motivacijo vseh zaposlenih je treba ustvarjati in vzdrževati dobre medsebojne 

odnose, ki so se (zraven stalne in varne zaposlitve) izkazali za zelo pomemben dejavnik 

motivacije vseh zaposlenih. Tudi pohvala za opravljeno delo bo vsem zaposlenim zelo 

pomagala k višji delovni motivaciji.  

Strokovne delavce (tako v šoli kot v vrtcu) je treba spodbujati v njihovi želji po 

samostojnem in odgovornem delu ter jim zagotavljati zanimivo in pestro delo. 

Nasprotno je za tehnične delavce pomembneje, da zgradijo dober odnos z nadrejenim, 

imajo ugoden delovni čas ter da se jim omogoči uporaba njihovega znanja in 

sposobnosti. 

Zadovoljstvo zaposlenih je nekoliko nižje ocenjena dimenzija raziskave, vendar 

zaposleni vseeno ocenjujejo, da so s stanjem v zavodu zadovoljni. Ne preseneča 

rezultat, da so najbolj zadovoljni s prostim časom, počitnicami, delovnim časom, ter s 

stalnostjo in varnostjo zaposlitve. Najmanj zadovoljni so s sistemom redne delovne 

uspešnosti, ki se je uveljavil s prihodom novega plačnega sistema v javnem sektorju. 

Zadovoljstvo je manjše tudi s korektnim spremljanjem in ocenjevanjem njihovega dela,  

manj so zadovoljni s pohvalami za opravljeno dela. Pohvala se je v raziskavi izkazala 

kot močan motivator, zato bi bilo smiselno za dobro opravljeno delo zaposlene 

pogosteje tudi pohvaliti.            

Analiza rezultatov zadovoljstva na delu glede na posamezne skupine zaposlenih 

potrjuje tretjo hipotezo. Analiza glede na delovno mesto je pokazala,  da je zadovoljstvo 

z uveljavljanjem svojih idej, predlogov pri strokovnih delavcih manjše kot pri tehničnih, 

zato je na tem področju treba usmeriti pozornost bolj na želje strokovnih delavcev. 

Obstajajo tudi razlike v zadovoljstvu med zaposlenimi v šoli in vrtcu, kjer je treba 

omeniti manjše zadovoljstvo z delovnim časom v vrtcu. Delovni čas vedno nastopa kot 

demotivator in slabo vpliva na zaposlene, saj je s svojim obstojem vedno omejitev ali 

prisila. Vzrok za stanje v vrtcu bi lahko pripisali nedavnim zakonskim spremembam pri 

oblikovanju delovnega časa zaposlenih v vrtcih. V splošnem je zadovoljstvo z delovnim 
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časom med najbolje ocenjenimi kriteriji, zato je treba ugotoviti obstoj še morebitnih 

drugačnih vzrokov za nižje zadovoljstvo v vrtcu.  

Analiza je pokazala, da se zaposleni v svojem delovnem okolju dobro počutijo, 

občutnih razlik glede na delovno mesto in na enoto zaposlitve ni. Prav tako so 

zadovoljni s svojo službo, nekoliko manj sicer tehnični kot strokovni delavci, razlik 

glede na šolo in vrtec pri zadovoljstvu s službo ni. Na vprašanje ali bi službo zamenjali, 

če bi se jim ponudila priložnost, je velika večina odgovorila, da ne, kar kaže na lojalnost 

zaposlenih.  

Opravljena raziskava nudi pomembne informacije, na osnovi katerih ugotovimo, 

kje in na katerih področjih so potrebne spremembe, kaj vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih in kje so potrebne izboljšave.   
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4 SKLEP 

 

Motivacija je proces, ki pri človeku poteka po določenih naravnih zakonitostih, ki si 

jih ne znamo v celoti in natančno pojasniti. Ljudje jo nosimo v sebi od rojstva, zato se 

moramo zavedati, da je motivacija določena stalnica v našem življenju, ki jo je treba 

nenehno vzdrževati in skrbeti zanjo. Tudi motiviranje zaposlenih v organizacijah mora 

biti načrtno, dolgoročno in ciljno naravnano, sicer ne daje dolgoročnih učinkov.  

V teoretičnem delu je skozi oris pojmov motivacije in zadovoljstva zaposlenih 

poudarjena pomembnost uspešnega motiviranja zaposlenih. S pregledom različnih teorij 

motivacije, kjer vsaka teorija na svoj način prispeva k osvetlitvi problema motiviranja, 

sem skušala predstaviti kompleksnost procesa motivacije. Na podlagi teoretičnih 

spoznanj in rezultatov opravljene raziskave lahko zaključim, da je za uspešno 

motiviranje potrebno poznati potrebe in želje zaposlenih, jih spodbujati s pohvalo, jim 

posredovati povratne informacije o njihovem delu, omogočati strokoven razvoj, 

postaviti jasne cilje ter krepiti dobre medsebojne odnose. Rezultat uspešnega 

motiviranja bo zadovoljstvo zaposlenih, ki ga v teoriji definiramo tudi kot izrazito 

pozitivno emocionalno stanje posameznika. Osnovni cilj posameznika je zadovoljitev 

samega sebe v mejah svojih potencialov in realnih zmožnosti. Zadovoljstvo pri delu je 

tako pozitivna in prijetna čustvena reakcija posameznika, ki mu omogoča, da pri svojem 

delu v kar največji meri izrazi svoj potencial.    

Ugotovitve raziskave s povzetkom priporočil za prakso povzemam v naslednjih 

točkah: 

− Zavod se lahko ponaša z zaposlenimi, ki so zadovoljni s svojo službo, se v 

svojem delovnem okolju dobro počutijo in čutijo pripadnost zavodu, saj velika 

večina ne bi zamenjala službe, tudi če bi se jim ponudila priložnost za to.  

−  Na vse dejavnike motivacije ne moremo vplivati, zato je pomembno 

osredotočiti se na tiste, na katere lahko vplivamo in nam istočasno prinašajo 

učinek – v izbranem zavodu predvsem na krepitev dobrih medsebojnih 

odnosov, kar ne zahteva finančnih sredstev, saj lahko že organizacija 

neformalnih srečanj in individualni pogovori zagotavljajo medosebne odnose 

na visoki ravni. Treba je skrbeti za sproščeno, vendar profesionalno vzdušje ob 

delu.  

− Varnost zaposlitve je z vidika zaposlenih zelo pomembna. Vsak zaposleni je 

zadovoljnejši in manj obremenjeno opravlja svoje delo, če nima občutka, da 

lahko kadarkoli izgubi službo. Žal varnost zaposlitve ni nekaj, kar bi lahko 

vnaprej dolgoročno zagotovili vsem, lahko pa z učinkovitim kadrovskim 

načrtovanjem dosežemo stabilnost in ravnovesje tudi na tem področju.   
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− Z uporabo besed »dobro si to opravil« in podobnih pohval, ki so se izkazale za 

odličen motivacijski potencial in si jih zaposleni želijo več, se lahko pokaže, da 

je delo opaženo in cenjeno. Vendar je treba poudariti, da je treba pohvale 

izrekati premišljeno in z utemeljenim razlogom, saj lahko drugače izgubijo 

svojo motivacijsko moč.  

− Dodaten motivacijski potencial, ki se ga v zavodu splača izkoristiti,  

predstavlja možnost, da zaposlene še intenzivneje spodbujamo k razvijanju in 

uveljavljanju svojih idej ter v njih razvijamo željo po dosežkih in jim tudi tako 

vlivamo moč in voljo do dela. 

− Besede spodbude imajo močan učinek, zato je treba vedeti izbrati pravi 

trenutek zanje in tako učinkovito izkazovati podporo in pomoč zaposlenim, ki 

si je zaposleni prav tako želijo več. Vsak zaposleni mora vedeti, da se lahko 

obrne na vodjo kadarkoli, ko potrebuje pomoč. 

− Možnost in priložnost učenja ter dodatnega izobraževanja zagotovimo vsem 

zaposlenim, saj je stalno učenje tudi pogoj za strokovni in osebni razvoj 

zaposlenih in predstavlja še dodatno možnost za izboljšanje stanja zadovoljstva 

zaposlenih. Vodja lahko tudi s spodbujanjem k medsebojni izmenjavi izkušenj 

in znanj ter posredovanjem lastnih znanj in veščin na zaposlene še dodatno 

poveča zadovoljstvo v kolektivu.   

− Upoštevati je treba razlike med posameznimi skupinami zaposlenih v zavodu 

in motivacijske ukrepe prilagajati tudi glede na značilnosti vsake skupine 

posebej.  

Živimo v času sprememb, ko je tako vodjem kot ostalim zaposlenim težko 

zagotavljati optimalne delovne pogoje v obojestransko zadovoljstvo. Danes posameznik 

veliko hitreje postane nezadovoljen kot kdaj prej in prav tako veliko težje in počasneje 

kot nekoč postane zadovoljen. Spremembe krojijo našo prihodnost, tako v poslovnem 

kot v privatnem življenju. Pa vendar, zaposleni so vir idej in energija vsake 

organizacije, zato jih je treba motivirati za kar največji izkoristek njihovih potencialov. 

Zaposleni z občutkom, da delo želijo opraviti, ne pa, da ga morajo, so najboljša in 

najnaprednejša “tehnologija“, ki jo tudi javni zavod lahko ima.  

Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih sta zelo spremenljivi kategoriji, zato 

predpostavljam, da bi ob ponovitvi raziskave lahko dobili drugačne rezultate. Za 

spremljanje napredka na tem področju, bi bilo zanimivo v izbranem zavodu raziskavo 

ponoviti vsako leto. 
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VPRAŠALNIK  ZA ZAPOSLENE V OSNOVNI ŠOLI KRIŽEVCI 

  

Lepo pozdravljeni 

Za zaključek študija na Fakulteti za management Koper nameravam v okviru diplomske 

naloge raziskati motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih v Osnovni šoli Križevci. 

Pred vami je vprašalnik, ki je namenjen izdelavi diplomskega dela. Vprašalnik je 

anonimen in bo uporabljen za namen izdelave diplomske naloge.  

Razdeljen je v tri dele: prvi del predstavlja splošne podatke o zaposlenih, drugi del 

predstavlja vaše osebno mnenje, kako določeni motivacijski dejavniki vplivajo na vašo 

delovno motivacijo, tretji del pa predstavlja vaš odnos do dejanskih razmer v zavodu. 

Prosim vas, da v tretjem delu ocenjujete dejanske razmere v zavodu, ne pa tistih, ki si 

jih morda želite ali pričakujete.  

Za pomoč se vam iskreno zahvaljujem. 

 

                                                                                            Sonja Trstenjak 

VPRAŠALNIK  

Prvi del – splošni del 

Navodila za izpolnjevanje: Pri posameznem vprašanju obkrožite ustrezno številko. 

1.1 Spol 

1. moški 

2. ženski  

 

1.2 Starost  

1. do 30 let 

2. od 31 do 50 let 

3. nad 51 let 

 

1.3 Stopnja izobrazbe 

1. osnovna šola, III. ali IV. stopnja izobrazbe 

2. srednja šola 

3. višja šola 

4. visoka šola ali več 

 

1.4 Skupna delovna doba 

1. do 5 let 

2. od 6 do 10 let 

3. od 11 do 20 let 

4. 21 let in več 
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1.5 Delovno mesto 

1. strokovni delavec 

2. tehnični, administrativni in drugi delavec 

 

1.6 Zaposlen v enoti 

1. šole 

2. vrtca  

 

1.7 Vrsta delovnega razmerja 

1. delovno razmerje za nedoločen čas 

2. delovno razmerje za določen čas 

 

 

Drugi del – motivacija 

 

2.1 Kako močno vplivajo na motivacijo pri vašem delu naslednji dejavniki? 

Obkrožite ustrezno številko, ki vam predstavlja stopnjo pomembnosti dejavnika, 

pri čemer 1 pomeni, da dejavnik sploh ne vpliva na vašo motivacijo za delo, 

5 pa pomeni, da dejavnik zelo vpliva na vašo motivacijo za delo! 

 

1- sploh ne vpliva na motivacijo 

2- malo vpliva na motivacijo 

3- srednje vpliva na motivacijo  

4- vpliva na motivacijo  

5- zelo vpliva na motivacijo 

 

Dobri medsebojni odnosi   1 2 3 4 5 

Dober odnos z nadrejenim 1 2 3 4 5 

Dobri delovni pogoji (oprema, prostori) 1 2 3 4 5 

Možnost strokovnega razvoja 1 2 3 4 5 

Možnost uporabe znanja in sposobnosti 1 2 3 4 5 

Zanimivost in pestrost dela 1 2 3 4 5 

Samostojnost in odgovornost pri delu 1 2 3 4 5 

Možnost napredovanja 1 2 3 4 5 

Višina plače 1 2 3 4 5 

Dobra ocena nadrejenih – delovna uspešnost 1 2 3 4 5 

Stalna in varna zaposlitev 1 2 3 4 5 

Status, ki ga delovno mesto nudi 1 2 3 4 5 
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Pohvala za opravljeno delo 1 2 3 4 5 

Ugoden delovni čas 1 2 3 4 5 

Dovolj časa za osebno življenje, družino  1 2 3 4 5 

Delo samo po sebi 1 2 3 4 5 

Pomoč pri težavah pri delu 1 2 3 4 5 

 

Tretji del – zadovoljstvo na delovnem mestu 

3.1 Naslednja vprašanja se nanašajo na doživljanje vašega osebnega 

zadovoljstva pri delu v zavodu. Ocenite vsak vidik vašega zadovoljstva tako, 

da ob njem obkrožite eno številko od 1 do 5 glede na sledečo lestvico. 

1- zelo nezadovoljen 

2- nezadovoljen 

3- niti zadovoljen niti nezadovoljen   

4- zadovoljen 

5- zelo zadovoljen 

Zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi s sodelavci 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo z odnosom nadrejenih 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo z delovnimi pogoji (oprema, prostori) 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo z delovnimi izzivi  1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo z možnostjo za dodatno izobraževanje in 

usposabljanje 

1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo z možnostjo uveljavljanja svojih idej, 

predlogov 

1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo z medsebojno komunikacijo v zavodu 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo s plačo 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo z ostalimi prejemki (prevoz na delo, regres za 

letni dopust, jubilejne nagrade …) 

1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo s sistemom redne delovne uspešnosti 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo z delovnim časom 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo s prostim časom, počitnicami  1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja  1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo z varnostjo in stalnostjo zaposlitve  1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo s statusom, ki ga nudi delovno mesto  1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo s samostojnostjo in odgovornostjo pri delu 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo s pohvalami za opravljeno delo 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo s korektnim spremljanjem in ocenjevanjem 

mojega dela  

1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo s pomočjo pri težavah pri delu 1 2 3 4 5 
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3.2 Kako se počutite v svojem delovnem okolju? 

1. zelo slabo 

2. slabo 

3. niti dobro niti slabo 

4. dobro 

5. zelo dobro 

 

3.3 Kako zadovoljni ste s svojo službo? 

1. zelo nezadovoljen 

2. nezadovoljen 

3. niti zadovoljen niti nezadovoljen 

4. zadovoljen 

5. zelo zadovoljen 

 

3.4 Če bi se vam ponudila priložnost za zamenjavo službe, ali bi službo 

zamenjali? 

1. DA 

2. NE 

 

Hvala za vaše sodelovanje! 
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TABELE – REZULTATI RAZISKAVE 

Tabela 1: Frekvenčna porazdelitev po spolu 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Moški 8 13,3 13,3 13,3 

Ženski 52 86,7 86,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

 

Tabela 2: Frekvenčna porazdelitev po starosti 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Do 30 let 5 8,3 8,3 8,3 

Od 31 do 50 let 41 68,3 68,3 76,7 

Nad 51 let 14 23,3 23,3 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

 

Tabela 3: Frekvenčna porazdelitev po stopnji izobrazbe 

 Frekvenca Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen odstotek 

Osnovna šola, III. ali IV. stopnja 
izobrazbe 

8 13,3 13,3 13,3 

Srednja šola 14 23,3 23,3 36,7 

Višja šola 11 18,3 18,3 55,0 

Visoka šola ali več 27 45,0 45,0 100,0 

Skupaj 60         100,0 100,0  

 

Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev po delovni dobi 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Do 5 let 3 5,0 5,0 5,0 

Od 6 do 10 let 14 23,3 23,3 28,3 

Od 11 do 20 let 15 25,0 25,0 53,3 

21 let in več 28 46,7 46,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

 

Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev po delovnem mestu  

 Frekvenca Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Strokovni delavec 45 75,0 75,0 75,0 

Tehnični, administrativni in 
drugi delavec 

15 25,0 25,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
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Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev po enoti zaposlitve 

 
Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Šola 42 70,0 70,0 70,0 

Vrtec 18 30,0 30,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

 

Tabela 7: Frekvenčna porazdelitev glede na delovno razmerje 

 
Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Delovno razmerje za nedoločen 
čas 

49 81,7 81,7 81,7 

Delovno razmerje za določen 
čas 

11 18,3 18,3 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

 
Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev – motivacijski dejavniki 

 Frekvenčna porazdelitev 
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Motivacija  
Dobri medsebojni 
odnosi 

60 0 3 1 12 44 0 4,62 0,761 5,00 5 

Dober odnos z 
nadrejenim 

60 0 1 6 19 34 0 4,43 0,745 5,00 5 

Dobri delovni pogoji 
(oprema, prostori) 

60 0 0 10 24 26 0 4,42 0,733 4,00 5 

Možnost strokovnega 
razvoja  

60 0 1 9 26 24 0 4,22 0,761 4,00 4 

Možnost uporabe znanja 
in sposobnosti  

59 0 1 2 19 37 1 4,56 0,650 5,00 5 

Zanimivost in pestrost 
dela 

60 0 0 5 16 39 0 4,56 0,647 5,00 5 

Samostojnost in 
odgovornost pri delu  

60 0 1 4 20 35 0 4,48 0,701 5,00 5 

Možnost napredovanja  59 1 1 8 24 25 1 4,20 0,867 4,00 5 
Višina plače  59 0 1 6 23 29 1 4,36 0,737 4,00 5 
Dobra ocena nadrejenih 
– delovna uspešnost 

60 0 0 6 26 28 0 4,37 0,663 4,00 5 

Stalna in varna 
zaposlitev 

60 0 1 3 13 43 0 4,63 0,663 5,00 5 

Status, ki ga delovno 
mesto nudi 

60 1 3 11 24 21 0 4,02 0,948 4,00 4 

Pohvala za opravljeno 
delo  

59 0 0 4 15 40 1 4,61 0,616 5,00 5 

Ugoden delovni čas 59 0 1 4 23 31 1 4,42 0,700 5,00 5 
Dovolj časa za osebno 
življenje, družino  

60 0 0 5 22 33 0 4,47 0,650 5,00 5 

Delo samo po sebi 60 0 0 8 24 28 0 4,33 0,705 4,00 5 
Pomoč pri težavah pri 
delu 

60 0 2 7 27 24 0 4,22 0,783 4,00 4 
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Tabela 9: Pregled frekvence odgovorov na vprašanje, kako močno vplivajo na motivacijo navedeni 
dejavniki  

Dobri medsebojni odnosi 

 Frekvenca Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Malo vpliva na motivacijo 3 5,0 5,0 5,0 

Srednje vpliva na motivacijo 1 1,7 1,7 6,7 

Vpliva na motivacijo 12 20,0 20,0 26,7 

Zelo vpliva na motivacijo 44 73,3 73,3 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

Dober odnos z nadrejenim  

 
Frekvenca Odstotek 

Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Malo vpliva na motivacijo 1 1,7 1,7 1,7 

Srednje vpliva na motivacijo 6 10,0 10,0 11,7 

Vpliva na motivacijo 19 31,7 31,7 43,3 

Zelo vpliva na motivacijo 34 56,7 56,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

Dobri delovni pogoji (oprema, prostori) 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Srednje vpliva na motivacijo 10 16,7 16,7 16,7 

Vpliva na motivacijo 24 40,0 40,0 56,7 

Zelo vpliva na motivacijo 26 43,3 43,3 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

Možnost strokovnega razvoja 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Malo vpliva na motivacijo 1 1,7 1,7 1,7 

Srednje vpliva na motivacijo 9 15,0 15,0 16,7 

Vpliva na motivacijo 26 43,3 43,3 60,0 

Zelo vpliva na motivacijo 24 40,0 40,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

Možnost uporabe znanja in sposobnosti 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Malo vpliva na motivacijo 1 1,7 1,7 1,7 

Srednje vpliva na motivacijo 2 3,3 3,4 5,1 

Vpliva na motivacijo 19 31,7 32,2 37,3 

Zelo vpliva na motivacijo 37 61,7 62,7 100,0 

Skupaj 59 98,3 100,0  

Manjkajoča vrednost 1 1,7   

  Skupaj 60 100,0   
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Zanimivost in pestrost dela 

 Frekvenca Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Srednje vpliva na motivacijo 5 8,3 8,3 8,3 

Vpliva na motivacijo 16 26,7 26,7 35,0 

Zelo vpliva na motivacijo 39 65,0 65,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Samostojnost in odgovornost pri delu 

 Frekvenca Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Malo vpliva na motivacijo 1 1,7 1,7 1,7 

Srednje vpliva na motivacijo 4 6,7 6,7 8,3 

Vpliva na motivacijo 20 33,3 33,3 41,7 

Zelo vpliva na motivacijo 35 58,3 58,3 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Možnost napredovanja 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Sploh ne vpliva na motivacijo 1 1,7 1,7 1,7 

Malo vpliva na motivacijo 1 1,7 1,7 3,4 

Srednje vpliva na motivacijo 8 13,3 13,6 16,9 

Vpliva na motivacijo 24 40,0 40,7 57,6 

Zelo vpliva na motivacijo 25 41,7 42,4 100,0 

Skupaj 59 98,3 100,0  

Manjkajoča vrednost 1 1,7   

   Skupaj 60 100,0   

Višina plače 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Malo vpliva na motivacijo 1 1,7 1,7 1,7 

Srednje vpliva na motivacijo 6 10,0 10,2 11,9 

Vpliva na motivacijo 23 38,3 39,0 50,8 

Zelo vpliva na motivacijo 29 48,3 49,2 100,0 

Skupaj 59 98,3 100,0  

Manjkajoča vrednost 1 1,7   

  Skupaj  60 100,0   

Dobra ocena nadrejenih –  delovna uspešnost 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Srednje vpliva na motivacijo 6 10,0 10,0 10,0 

Vpliva na motivacijo 26 43,3 43,3 53,3 

Zelo vpliva na motivacijo 28 46,7 46,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
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Stalna in varna zaposlitev 

 Frekvenca Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Malo vpliva na motivacijo 1 1,7 1,7 1,7 

Srednje vpliva na motivacijo 3 5,0 5,0 6,7 

Vpliva na motivacijo 13 21,7 21,7 28,3 

Zelo vpliva na motivacijo 43 71,7 71,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Status, ki ga delovno mesto nudi 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Sploh ne vpliva na motivacijo 1 1,7 1,7 1,7 

Malo vpliva na motivacijo 3 5,0 5,0 6,7 

Srednje vpliva na motivacijo 11 18,3 18,3 25,0 

Vpliva na motivacijo 24 40,0 40,0 65,0 

Zelo vpliva na motivacijo 21 35,0 35,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

Pohvala za opravljeno delo  

 Frekvenca Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Srednje vpliva na motivacijo 4 6,7 6,8 6,8 

Vpliv na motivacijo 15 25,0 25,4 32,2 

Zelo vpliva na motivacijo 40 66,7 67,8 100,0 

Skupaj 59 98,3 100,0  
Manjkajoča vrednost 1 1,7   

   Skupaj 60 100,0   
Ugoden delovni čas 

 
Frekvenca Odstotek 

Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Malo vpliva na motivacijo 1 1,7 1,7 1,7 

Srednje vpliva na motivacijo 4 6,7 6,8 8,5 

Vpliva na motivacijo 23 38,3 39,0 47,5 

Zelo vpliva na motivacijo 31 51,7 52,5 100,0 

Skupaj 59 98,3 100,0  

Manjkajoča vrednost 1 1,7   

   Skupaj 60 100,0   

Dovolj časa za osebno življenje, družino 

 Frekvenca Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Srednje vpliva na motivacijo 5 8,3 8,3 8,3 

Vpliva na motivacijo 22 36,7 36,7 45,0 

Zelo vpliva na motivacijo 33 55,0 55,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
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Delo samo po sebi 

 Frekvenca Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Srednje vpliva na motivacijo 8 13,3 13,3 13,3 

Vpliva na motivacijo 24 40,0 40,0 53,3 

Zelo vpliva na motivacijo 28 46,7 46,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Pomoč pri težavah pri delu 

 Frekvenca Odstotek 
Veljaven 
odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Malo vpliva na motivacijo 2 3,3 3,3 3,3 

Srednje vpliva na motivacijo 7 11,7 11,7 15,0 

Vpliva na motivacijo 27 45,0 45,0 60,0 

Zelo vpliva na motivacijo 24 40,0 40,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
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Tabela 10: Primerjava povprečnih ocen dveh neodvisnih skupin glede na vrsto delovnega razmerja 

(strokovni delavci – tehnični delavci) za vprašanje 2.1  

                   Delovno mesto 

F
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ca
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ri

tm
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ič
na
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Dobri medsebojni odnosi       Strokovni delavec 

                                      Tehnični, administrativni in drugi delavec 

 

45 

15 

4,60 

4,67 

0,751 

0,816 

0,112 

0,211 

Dober odnos z nadrejen          Strokovni delavec 

                                      Tehnični, administrativni in drugi delavec 
45 
15 

4,31 
4,80 

0,763 
0,561 

0,114 
0,145 

Dobri delovni pogoji              Strokovni delavec     

(oprema, prostori)                  Tehnični, administrativni in drugi delavec  

45 

15 

4,24 

4,33 

0,712 

0,816 

0,106 

0,211 

Možnost strokovnega              Strokovni delavec 

razvoja                                    Tehnični, administrativni in drugi delavec 

45 

15 

4,13 

4,47 

0,786 

0,640 

0,117 

0,165 

Možnost uporabe znanja         Strokovni delavec 

in sposobnosti                         Tehnični, administrativni in drugi delavec 

44 

15 

4,50 

4,73 

0,665 

0,594 

0,100 

0,153 

Zanimivost in pestrost dela    Strokovni delavec               

                                      Tehnični, administrativni in drugi delavec                                    
45 

15 

4,58 

4,53 

0,621 

0,743 

0,093 

0,192 

Samostojnost in                      Strokovni delavec  

odgovornost pri delu              Tehnični, administrativni in drugi delavec 

45 

15 

4,53 

4,33 

0,661 

0,826 

0,098 

0,211 

Možnost napredovanja           Strokovni delavec 

                                      Tehnični, administrativni in drugi delavec 

44 

15 

4,07 

4,60 

0,873 

0,737 

0,132 

0,190 

Višina plače                            Strokovni delavec 

                                      Tehnični, administrativni in drugi delavec 

45 

14 

4,29 

4,57 

0,757 

0,646 

0,113 

0,173 

Dobra ocena nadrejenih –      Strokovni delavec 

delovna uspešnost                  Tehnični, administrativni in drugi delavec  

45 

15 

4,33 

4,47 

0,674 

0,640 

0,101 

0,165 

Stalna in varna zaposlitev      Strokovni delavec 

                                      Tehnični, administrativni in drugi delavec 

45 

15 

4,58 

4,80 

0,690 

0,561 

0,103 

0,145 

Status, ki ga delovno              Strokovni delavec 

mesto nudi                             Tehnični, administrativni in drugi delavec 

45 

15 

3,87 

4,47 

0,968 

0,743 

0,144 

0,192 

Pohvala za opravljeno            Strokovni delavec 

delo                                        Tehnični, administrativni in drugi delavec 

               

45 

14 

4,56 

4,79 

0,624 

0,579 

0,093 

0,155 

Ugoden delovni čas               Strokovni delavec 

                                     Tehnični, administrativni in drugi  delavec 

   

45 

14 

4,31 

4,79 

0,733 

0,426 

0,109 

0,114 

Dovolj časa za osebno            Strokovni delavec 

življenje, družino                    Tehnični, administrativni in drugi delavec 

45 

15 

4,44 

4,53 

0,659 

0,640 

0,098 

0,165 

Delo samo po sebi                  Strokovni delavec 

                                      Tehnični, administrativni in drugi delavec 

45 

15 

4,31 

4,40 

0,668 

0,828 

0,100 

0,214 

Pomoč pri težavah pri             Strokovni delavec 

delu                                         Tehnični, administrativni in drugi delavec 

45 

15 

4,16 

4,40 

0,737 

0,910 

0,110 

0,235 
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Tabela 11: Rezultati T preizkusa dveh neodvisnih skupin glede na vrsto delovnega mesta (strokovni delavci – tehnični 
delavci) za vprašanje 2.1  

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differe
nce 

Std. 
Error 
Differe
nce Lower Upper 

Equal variances assumed ,054 ,817 -,291 58 ,772 -,067 ,229 -,524 391 Dobri medsebojni odnosi 

Equal variances not assumed   -,279 22,436 ,783 -,067 ,239 -,561 ,428 

Equal variances assumed 5,943 ,018 -2,278 58 ,026 -,489 ,215 -,918 -,059 Dober odnos z 
nadrejenim  Equal variances not assumed   -2,655 32,684 ,012 -,489 ,184 -,864 -,114 

Equal variances assumed ,974 ,328 -,404 58 ,688 -,089 ,220 -,530 ,352 Dobri delovni pogoji 
(oprema, prostori) Equal variances not assumed   -,377 21,558 ,710 -,089 ,236 -,579 ,401 

Equal variances assumed ,133 ,716 -1,484 58 ,143 -,333 ,225 -,783 ,116 Možnost strokovnega 
razvoja Equal variances not assumed   -1,645 29,275 ,111 -,333 ,203 -,747 ,081 

Equal variances assumed 1,825 ,182 -1,204 57 ,233 -,233 ,194 -,621 ,155 Možnost uporabe znanja in 
sposobnosti Equal variances not assumed   -1,274 26,926 ,213 -,233 ,183 -,609 ,142 

Equal variances assumed ,712 ,402 ,228 58 ,820 ,044 ,195 -,345 ,434 Zanimivost in pestrost dela 

Equal variances not assumed   ,209 20,918 ,837 ,044 ,213 -,399 ,488 

Equal variances assumed 2,180 ,145 ,956 58 ,343 ,200 ,209 -,219 ,619 Samostojnost in 
odgovornost pri delu Equal variances not assumed   ,860 20,466 ,400 ,200 ,233 -,285 ,685 

Equal variances assumed ,001 ,972 -2,113 57 ,039 -,532 ,252 -1,036 -,028 Možnost napredovanja 

Equal variances not assumed   -2,299 28,494 ,029 -,532 ,231 -1,005 -,058 

Equal variances assumed ,474 ,494 -1,259 57 ,213 -,283 ,224 -,732 ,167 Višina plače 

Equal variances not assumed   -1,369 25,132 ,183 -,283 ,206 -,707 ,142 

Equal variances assumed ,072 ,789 -,671 58 ,505 -,133 ,199 -,531 ,264 Dobra ocena nadrejenih –  
delovna uspešnost Equal variances not assumed   -,689 25,179 ,497 -,133 ,193 -,531 ,265 

Equal variances assumed 3,278 ,075 -1,127 58 ,264 -,222 ,197 -,617 ,173 Stalna in varna zaposlitev 

Equal variances not assumed   -1,251 29,350 ,221 -,222 ,178 -,585 ,141 

Equal variances assumed ,233 ,631 -2,191 58 ,032 -,600 ,274 -1,148 -,052 Status, ki ga delovno 
mesto nudi Equal variances not assumed   -2,499 31,129 ,018 -,600 ,240 -1,090 -,110 

Equal variances assumed 3,612 ,062 -1,225 57 ,225 -,230 ,188 -,606 ,146 Pohvala za opravljeno delo  

Equal variances not assumed   -1,275 23,187 ,215 -,230 ,181 -,603 ,143 

Equal variances assumed 6,131 ,016 -2,296 57 ,025 -,475 ,207 -,888 -,061 Ugoden delovni čas 

Equal variances not assumed   -3,008 38,384 ,005 -,475 ,158 -,794 -,155 

Equal variances assumed ,160 ,691 -,456 58 ,650 -,089 ,195 -,479 ,302 Dovolj časa za osebno 
življenje, družino Equal variances not assumed   -,462 24,668 ,648 -,089 ,192 -,485 ,307 

Equal variances assumed 1,999 ,163 -,420 58 ,676 -,089 ,212 -,513 ,335 Delo samo po sebi 

Equal variances not assumed   -,377 20,430 ,710 -,089 ,236 -,580 ,402 

Equal variances assumed 1,194 ,279 -1,048 58 ,299 -,244 ,233 -,711 ,223 Pomoč pri težavah pri delu 

Equal variances not assumed   -,942 20,479 ,357 -,244 ,259 -,785 ,296 
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Tabela 12: Primerjava povprečnih ocen dveh neodvisnih skupin glede na enoto zaposlitve (šola oz. vrtec) 

za vprašanje 2.1  
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Šole 42 4,64 ,656 ,101 Dobri medsebojni odnosi 

Vrtca 18 4,56 ,984 ,232 

Šole 42 4,52 ,634 ,098 Dober odnos z nadrejenim  

Vrtca 18 4,22 ,943 ,222 

Šole 42 4,29 ,774 ,119 Dobri delovni pogoji 
(oprema, prostori) Vrtca 18 4,22 ,647 ,152 

Šole 42 4,19 ,707 ,109 Možnost strokovnega 
razvoja Vrtca 18 4,28 ,895 ,211 

Šole 41 4,63 ,536 ,084 Možnost uporabe znanja in 
sposobnosti Vrtca 18 4,39 ,850 ,200 

Šole 42 4,60 ,627 ,097 Zanimivost in pestrost dela 

Vrtca 18 4,50 ,707 ,167 

Šole 42 4,62 ,539 ,083 Samostojnost in odgovornost 
pri delu Vrtca 18 4,17 ,924 ,218 

Šole 41 4,24 ,860 ,134 Možnost napredovanja 

Vrtca 18 4,11 ,900 ,212 

Šole 42 4,45 ,633 ,098 Višina plače 

Vrtca 17 4,12 ,928 ,225 

Šole 42 4,48 ,671 ,104 Dobra ocena nadrejenih -
delovna uspešnost Vrtca 18 4,11 ,583 ,137 

Šole 42 4,74 ,497 ,077 Stalna in varna zaposlitev 

Vrtca 18 4,39 ,916 ,216 

Šole 42 4,10 ,932 ,144 Status, ki ga delovno mesto 
nudi Vrtca 18 3,83 ,985 ,232 

Šole 42 4,57 ,630 ,097 Pohvala za opravljeno delo  

Vrtca 17 4,71 ,588 ,143 

Šole 42 4,48 ,707 ,109 Udoben delovni čas 

Vrtca 17 4,29 ,686 ,166 

Šole 42 4,50 ,634 ,098 Dovolj časa za osebno 
življenje, družino Vrtca 18 4,39 ,698 ,164 

Šole 42 4,36 ,656 ,101 Delo samo po sebi 

Vrtca 18 4,28 ,826 ,195 

Šole 42 4,26 ,701 ,108 Pomoč pri težavah pri delu 

Vrtca 18 4,11 ,963 ,227 
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Tabela 13;  Rezultati T preizkusa dveh neodvisnih skupin glede na enoto zaposlitve (šola oz. vrtec) na 

vprašanje 2.1 

 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

  F Sig. t df 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Differe
nce 

Std. 
Error 
Differe
nce Lower Upper 

Equal variances assumed 1,648 ,204 ,404 58 ,688 ,087 ,216 -,345 ,520 Dobri medsebojni odnosi 

Equal variances not assumed   ,345 23,742 ,733 ,087 ,253 -,435 ,610 

Equal variances assumed 4,513 ,038 1,451 58 ,152 ,302 ,208 -,115 ,718 Dober odnos z nadrejenim  

Equal variances not assumed   1,242 23,854 ,226 ,302 ,243 -,200 ,803 

Equal variances assumed 2,582 ,114 ,305 58 ,762 ,063 ,208 -,353 ,480 Dobri delovni pogoji 
(oprema, prostori) Equal variances not assumed   ,328 38,299 ,745 ,063 ,194 -,328 ,455 

Equal variances assumed 1,422 ,238 -,404 58 ,688 -,087 ,216 -,520 ,345 Možnost strokovnega 
razvoja Equal variances not assumed   -,368 26,518 ,716 -,087 ,237 -,575 ,400 

Equal variances assumed 4,641 ,035 1,343 57 ,185 ,245 ,183 -,121 ,611 Možnost uporabe znanja in 
sposobnosti Equal variances not assumed   1,130 23,167 ,270 ,245 ,217 -,204 ,694 

Equal variances assumed ,658 ,420 ,519 58 ,606 ,095 ,184 -,272 ,463 Zanimivost in pestrost dela 

Equal variances not assumed   ,494 29,021 ,625 ,095 ,193 -,299 ,489 

Equal variances assumed 7,132 ,010 2,380 58 ,021 ,452 ,190 ,072 ,833 Samostojnost in 
odgovornost pri delu Equal variances not assumed   1,941 22,127 ,065 ,452 ,233 -,031 ,935 

Equal variances assumed ,032 ,858 ,539 57 ,592 ,133 ,247 -,361 ,626 Možnost napredovanja 

Equal variances not assumed   ,529 31,210 ,601 ,133 ,251 -,379 ,645 

Equal variances assumed 2,189 ,144 1,601 57 ,115 ,335 ,209 -,084 ,754 Višina plače 

Equal variances not assumed   1,365 22,283 ,186 ,335 ,245 -,173 ,843 

Equal variances assumed 4,737 ,034 2,004 58 ,050 ,365 ,182 ,000 ,730 Dobra ocena nadrejenih - 
delovna uspešnost Equal variances not assumed   2,122 36,873 ,041 ,365 ,172 ,016 ,714 

Equal variances assumed 11,534 ,001 1,911 58 ,061 ,349 ,183 -,017 ,715 Stalna in varna zaposlitev 

Equal variances not assumed   1,524 21,411 ,142 ,349 ,229 -,127 ,825 

Equal variances assumed ,077 ,782 ,981 58 ,331 ,262 ,267 -,273 ,796 Status, ki ga delovno mesto 
nudi Equal variances not assumed   ,959 30,673 ,345 ,262 ,273 -,295 ,819 

Equal variances assumed 1,256 ,267 -,756 57 ,453 -,134 ,178 -,491 ,222 Pohvala za opravljeno delo  

Equal variances not assumed   -,779 31,675 ,442 -,134 ,173 -,486 ,217 

Equal variances assumed ,029 ,866 ,904 57 ,370 ,182 ,201 -,221 ,586 Ugoden delovni čas 

Equal variances not assumed   ,915 30,502 ,367 ,182 ,199 -,224 ,588 

Equal variances assumed ,265 ,609 ,603 58 ,549 ,111 ,184 -,257 ,480 Dovolj časa za osebno 
življenje, družino Equal variances not assumed   ,581 29,634 ,566 ,111 ,191 -,280 ,502 

Equal variances assumed 2,554 ,115 ,397 58 ,693 ,079 ,200 -,321 ,480 Delo samo po sebi 

Equal variances not assumed   ,362 26,615 ,721 ,079 ,220 -,371 ,530 

Equal variances assumed ,523 ,472 ,680 58 ,499 ,151 ,222 -,293 ,594 Pomoč pri težavah pri delu 

Equal variances not assumed   ,600 25,044 ,554 ,151 ,251 -,367 ,669 

 



Priloga 2 
 
 

 

 

 
Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev – dejavniki zadovoljstva 

 

 Frekvenčna porazdelitev 
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Zadovoljstvo na delovnem mestu 
Zadovoljstvo z medsebojnimi 
odnosi s sodelavci 

60 0 0 15 29 16 0 4,02 0,725 4,00 4 

Zadovoljstvo z odnosom 
nadrejenih  

60 1  5 35 19 0 4,18 0,725 4,00 4 

Zadovoljstvo z delovnimi pogoji 
(oprema, prostori) 

60 0 2 23 26 9 0 3,70 0,766 4,00 4 

Zadovoljstvo z delovnimi izzivi 57 0 0 9 34 14 3 4,09 0,635 4,00 4 
Zadovoljstvo z možnostjo za 
dodatno izobraževanje in 
usposabljanje  

60 0 7 17 25 11 0 3,67 0,914 4,00 4 

Zadovoljstvo z možnostjo 
uveljavljanja svojih idej, 
predlogov 

60 0 3 10 35 12 0 3,93 0,756 4,00 4 

Zadovoljstvo z medsebojno 
komunikacijo v zavodu  

60 1  21 29 9 0 3,75 0,773 4,00 4 

Zadovoljstvo s plačo   60 0 1 19 32 8 0 3,78 0,691 4,00 4 
Zadovoljstvo z ostalimi prejemki 
(prevoz na delo, regres za letni 
dopust, jubilejne nagrade …) 

60 0 2 12 33 13 0 3,95 0,746 4,00 4 

Zadovoljstvo s sistemom redne 
delovne uspešnosti 

60 5 6 18 21 10 0 3,42 1,139 4,00 4 

Zadovoljstvo z delovnim časom 60 0 0 8 28 24 0 4,27 0,686 4,00 4 
Zadovoljstvo s prostim časom, 
počitnicami 

60 0 0 6 25 29 0 4,38 0,666 4,00 5 

Zadovoljstvo z možnostjo 
napredovanja  

60 1 2 17 33 7 0 3,72 0,783 4,00 4 

Zadovoljstvo z varnostjo in 
stalnostjo zaposlitve 

60 0 1 12 20 27 0 4,22 0,825 4,00 5 

Zadovoljstvo s statusom, ki ga 
nudi delovno mesto  

59 0 2 14 31 12 1 3,90 0,759 4,00 4 

Zadovoljstvo s samostojnostjo in 
odgovornostjo pri delu  

60 0 0 3 42 15 0 4,20 0,514 4,00 4 

Zadovoljstvo s pohvalami za 
opravljeno delo 

60 0 4 15 32 9 0 3,77 0,789 4,00 4 

Zadovoljstvo s korektnim 
spremljanjem in ocenjevanjem 
mojega dela 

60 0 8 14 33 5 0 3,58 0,829 4,00 4 

Zadovoljstvo s pomočjo pri 
težavah pri delu  

60 1 2 7 32 8 0 3,73 0,800 4,00 4 
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Tabela 15: Pregled frekvence odgovorov glede doživljanja osebnega zadovoljstva pri delu v zavodu  

Zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi s sodelavci 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 15 25,0 25,0 25,0 

Zadovoljen 29 48,3 48,3 73,3 

Zelo zadovoljen 16 26,7 26,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo z odnosom nadrejenih 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Zelo nezadovoljen 1 1,7 1,7 1,7 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 5 8,3 8,3 10,0 

Zadovoljen 35 58,3 58,3 68,3 

Zelo zadovoljen 19 31,7 31,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo z delovnimi pogoji  (oprema, prostori) 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Nezadovoljen 2 3,3 3,3 3,3 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 23 38,3 38,3 41,7 

Zadovoljen 26 43,3 43,3 85,0 

Zelo zadovoljen 9 15,0 15,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo z delovnimi izzivi 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 9 15,0 15,8 15,8 

Zadovoljen 34 56,7 59,6 75,4 

Zelo zadovoljen 14 23,3 24,6 100,0 

Skupaj 57 95,0 100,0  
Manjkajoča vrednost 3 5,0   

   Skupaj 60 100,0   
Zadovoljstvo z možnostjo za dodatno izobraževanje in usposabljanje 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Nezadovoljen 7 11,7 11,7 11,7 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 17 28,3 28,3 40,0 

Zadovoljen 25 41,7 41,7 81,7 

Zelo zadovoljen 11 18,3 18,3 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
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Zadovoljstvo z možnostjo uveljavljanja svojih idej, predlogov 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Nezadovoljen 3 5,0 5,0 5,0 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 10 16,7 16,7 21,7 

Zadovoljen 35 58,3 58,3 80,0 

Zelo zadovoljen 12 20,0 20,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo z medsebojno komunikacijo v zavodu 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Zelo nezadovoljen 1 1,7 1,7 1,7 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 21 35,0 35,0 36,7 

Zadovoljen 29 48,3 48,3 85,0 

Zelo zadovoljen 9 15,0 15,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo s plačo 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Nezadovoljen 1 1,7 1,7 1,7 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 19 31,7 31,7 33,3 

Zadovoljen 32 53,3 53,3 86,7 

Zelo zadovoljen 8 13,3 13,3 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo z ostalimi prejemki (prevoz na delo, regres za  letni dopust, jubilejne nagrade...) 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Nezadovoljen 2 3,3 3,3 3,3 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 12 20,0 20,0 23,3 

Zadovoljen 33 55,0 55,0 78,3 

Zelo zadovoljen 13 21,7 21,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo s sistemom redne delovne uspešnosti 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Zelo nezadovoljen 5 8,3 8,3 8,3 

Nezadovoljen 6 10,0 10,0 18,3 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 18 30,0 30,0 48,3 

Zadovoljen 21 35,0 35,0 83,3 

Zelo zadovoljen 10 16,7 16,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
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Zadovoljstvo z delovnim časom  

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 8 13,3 13,3 13,3 

Zadovoljen 28 46,7 46,7 60,0 

Zelo zadovoljen 24 40,0 40,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo s prostim časom, počitnicami 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 6 10,0 10,0 10,0 

Zadovoljen 25 41,7 41,7 51,7 

Zelo zadovoljen 29 48,3 48,3 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja  

 
Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Zelo nezadovoljen 1 1,7 1,7 1,7 

Nezadovoljen 2 3,3 3,3 5,0 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 17 28,3 28,3 33,3 

Zadovoljen 33 55,0 55,0 88,3 

Zelo zadovoljen 7 11,7 11,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

Zadovoljstvo z varnostjo in stalnostjo zaposlitve 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Nezadovoljen 1 1,7 1,7 1,7 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 12 20,0 20,0 21,7 

Zadovoljen 20 33,3 33,3 55,0 

Zelo zadovoljen 27 45,0 45,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo s statusom, ki ga nudi delovno mesto 

 
Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 

Kumulativen 

odstotek 

Nezadovoljen 2 3,3 3,4 3,4 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 14 23,3 23,7 27,1 

Zadovoljen 31 51,7 52,5 79,7 

Zelo zadovoljen 12 20,0 20,3 100,0 

Skupaj 59 98,3 100,0  

Manjkajoča vrednost 1 1,7   

   Skupaj 60 100,0   
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Zadovoljstvo s samostojnostjo in odgovornostjo pri delu 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 3 5,0 5,0 5,0 

Zadovoljen 42 70,0 70,0 75,0 

Zelo zadovoljen 15 25,0 25,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo s pohvalami za opravljeno delo 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Nezadovoljen 4 6,7 6,7 6,7 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 15 25,0 25,0 31,7 

Zadovoljen 32 53,3 53,3 85,0 

Zelo zadovoljen 9 15,0 15,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo s korektnim spremljanjem in ocenjevanjem mojega dela 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Nezadovoljen 8 13,3 13,3 13,3 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 14 23,3 23,3 36,7 

Zadovoljen 33 55,0 55,0 91,7 

Zelo zadovoljen 5 8,3 8,3 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
Zadovoljstvo s pomočjo pri težavah pri delu 

 
Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 

Kumulativen 
odstotek 

Zelo nezadovoljen 1 1,7 1,7 1,7 

Nezadovoljen 2 3,3 3,3 5,0 

Niti zadovoljen niti nezadovoljen 17 28,3 28,3 33,3 

Zadovoljen 32 53,3 53,3 86,7 

Zelo zadovoljen 8 13,3 13,3 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  
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Tabela 16 Primerjava povprečnih ocen dveh neodvisnih skupin glede na vrsto delovnega mesta (strokovni 

delavci – tehnični delavci) za vprašanje 3.1  

 

 

Delovno mesto 

Frekvenca 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

ocene 

Strokovni delavec 45 3,96 ,706 ,105 Zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi s 
sodelavci 

Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 4,20 ,775 ,200 

Strokovni delavec 45 4,20 ,548 ,082 Zadovoljstvo z odnosom nadrejenih 

Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 4,13 1,125 ,291 

Strokovni delavec 45 3,64 ,773 ,115 Zadovoljstvo z delovnimi pogoji  
(oprema, prostori) Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 3,87 ,743 ,192 

Strokovni delavec 43 4,12 ,662 ,101 Zadovoljstvo z delovnimi izzivi 

Tehnični, administrativni in drugi delavec 14 4,00 ,555 ,148 

Strokovni delavec 45 3,71 ,944 ,141 Zadovoljstvo z možnostjo za dodatno 
izobraževanje in usposabljanje Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 3,53 ,834 ,215 

Strokovni delavec 45 4,09 ,596 ,089 Zadovoljstvo z možnostjo 
uveljavljanja svojih idej, predlogov Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 3,47 ,990 ,256 

Strokovni delavec 45 3,76 ,679 ,101 Zadovoljstvo z medsebojno 
komunikacijo v zavodu Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 3,73 1,033 ,267 

Strokovni delavec 45 3,80 ,726 ,108 Zadovoljstvo s plačo 

Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 3,73 ,594 ,153 

Strokovni delavec 45 3,89 ,714 ,106 Zadovoljstvo z ostalimi prejemki 
(prevoz na delo, regres za  letni 
dopust, jubilejne nagrade ...) 

Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 4,13 ,834 ,215 

Strokovni delavec 45 3,36 1,131 ,169 Zadovoljstvo s sistemom redne 
delovne uspešnosti Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 3,60 1,183 ,306 

Strokovni delavec 45 4,20 ,661 ,098 Zadovoljstvo z delovnim časom  

Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 4,47 ,743 ,192 

Strokovni delavec 45 4,36 ,679 ,101 Zadovoljstvo s prostim časom, 
počitnicami Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 4,47 ,640 ,165 

Strokovni delavec 45 3,73 ,837 ,125 Zadovoljstvo z možnostjo 
napredovanja  Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 3,67 ,617 ,159 

Strokovni delavec 45 4,16 ,824 ,123 Zadovoljstvo z varnostjo in stalnostjo 
zaposlitve Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 4,40 ,828 ,214 

Strokovni delavec 44 3,89 ,784 ,118 Zadovoljstvo s statusom, ki ga nudi 
delovno mesto Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 3,93 ,704 ,182 

Strokovni delavec 45 4,24 ,484 ,072 Zadovoljstvo s samostojnostjo in 
odgovornostjo pri delu Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 4,07 ,594 ,153 

Strokovni delavec 45 3,73 ,751 ,112 Zadovoljstvo s pohvalami za 
opravljeno delo Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 3,87 ,915 ,236 

Strokovni delavec 45 3,62 ,806 ,120 Zadovoljstvo s korektnim 
spremljanjem in ocenjevanjem mojega 
dela 

Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 3,47 ,915 ,236 

Strokovni delavec 45 3,76 ,679 ,101 Zadovoljstvo s pomočjo pri težavah 
pri delu Tehnični, administrativni in drugi delavec 15 3,67 1,113 ,287 
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Tabela 17: Rezultati T preizkusa dveh neodvisnih skupin glede na vrsto delovnega mesta (strokovni 
delavci – tehnični delavci) za vprašanje 3.1 

 

  Levene's 
Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

  F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen
ce 

Std. 
Error 
Differen
ce Lower Upper 

Equal variances assumed ,889 ,350 -1,134 58 ,261 -,244 ,216 -,676 ,187 Zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi 
s sodelavci 

Equal variances not assumed   -1,082 22,275 ,291 -,244 ,226 -,713 ,224 

Equal variances assumed 7,374 ,009 ,306 58 ,761 ,067 ,218 -,369 ,503 Zadovoljstvo z odnosom nadrejenih 

Equal variances not assumed   ,221 16,266 ,828 ,067 ,302 -,572 ,706 

Equal variances assumed ,493 ,486 -,973 58 ,335 -,222 ,228 -,679 ,235 Zadovoljstvo z delovnimi pogoji  
(oprema, prostori) 

Equal variances not assumed   -,993 24,895 ,330 -,222 ,224 -,683 ,239 

Equal variances assumed 2,313 ,134 ,592 55 ,556 ,116 ,196 -,277 ,510 Zadovoljstvo z delovnimi izzivi 

Equal variances not assumed   ,648 26,123 ,522 ,116 ,179 -,252 ,485 

Equal variances assumed ,459 ,501 ,649 58 ,519 ,178 ,274 -,371 ,726 Zadovoljstvo z možnostjo za dodatno 
izobraževanje in usposabljanje 

Equal variances not assumed   ,691 26,965 ,495 ,178 ,257 -,350 ,706 

Equal variances assumed 10,497 ,002 2,932 58 ,005 ,622 ,212 ,197 1,047 Zadovoljstvo z možnostjo 
uveljavljanja svojih idej, 
predlogov 

Equal variances not assumed   2,298 17,506 ,034 ,622 ,271 ,052 1,192 

Equal variances assumed 1,852 ,179 ,096 58 ,924 ,022 ,232 -,443 ,487 Zadovoljstvo z medsebojno 
komunikacijo v zavodu 

Equal variances not assumed   ,078 18,210 ,939 ,022 ,285 -,577 ,621 

Equal variances assumed ,541 ,465 ,321 58 ,749 ,067 ,208 -,349 ,482 Zadovoljstvo s plačo 

Equal variances not assumed   ,355 29,142 ,725 ,067 ,188 -,317 ,450 

Equal variances assumed ,152 ,698 -1,101 58 ,276 -,244 ,222 -,689 ,200 Zadovoljstvo z ostalimi prejemki 
(prevoz na delo, regres za  letni 
dopust, jubilejne nagrade ...) 

Equal variances not assumed   -1,018 21,280 ,320 -,244 ,240 -,744 ,255 

Equal variances assumed ,011 ,917 -,717 58 ,476 -,244 ,341 -,927 ,438 Zadovoljstvo s sistemom redne 
delovne uspešnosti 

Equal variances not assumed   -,700 23,148 ,491 -,244 ,349 -,966 ,477 

Equal variances assumed ,929 ,339 -1,313 58 ,195 -,267 ,203 -,673 ,140 Zadovoljstvo z delovnim časom  

Equal variances not assumed   -1,236 21,861 ,229 -,267 ,216 -,714 ,181 

Equal variances assumed ,141 ,708 -,556 58 ,580 -,111 ,200 -,511 ,289 Zadovoljstvo s prostim časom, 
počitnicami 

Equal variances not assumed   -,573 25,358 ,571 -,111 ,194 -,510 ,288 

Equal variances assumed ,481 ,491 ,283 58 ,778 ,067 ,235 -,404 ,538 Zadovoljstvo z možnostjo 
napredovanja  

Equal variances not assumed   ,329 32,520 ,744 ,067 ,202 -,345 ,479 

Equal variances assumed ,115 ,736 -,993 58 ,325 -,244 ,246 -,737 ,248 Zadovoljstvo z varnostjo in stalnostjo 
zaposlitve 

Equal variances not assumed   -,991 23,949 ,332 -,244 ,247 -,753 ,265 

Equal variances assumed ,247 ,621 -,205 57 ,838 -,047 ,229 -,505 ,411 Zadovoljstvo s statusom, ki ga nudi 
delovno mesto 

Equal variances not assumed   -,217 26,793 ,830 -,047 ,217 -,492 ,398 

Equal variances assumed ,098 ,755 1,163 58 ,250 ,178 ,153 -,128 ,484 Zadovoljstvo s samostojnostjo in 
odgovornostjo pri delu 

Equal variances not assumed   1,049 20,573 ,306 ,178 ,169 -,175 ,531 

Equal variances assumed ,000 ,984 -,563 58 ,575 -,133 ,237 -,607 ,340 Zadovoljstvo s pohvalami za 
opravljeno delo 

Equal variances not assumed   -,510 20,650 ,616 -,133 ,262 -,678 ,411 

Equal variances assumed ,672 ,416 ,626 58 ,534 ,156 ,249 -,342 ,653 Zadovoljstvo s korektnim 
spremljanjem in ocenjevanjem 
mojega dela 

Equal variances not assumed   ,587 21,706 ,563 ,156 ,265 -,395 ,706 

Equal variances assumed 4,266 ,043 ,370 58 ,713 ,089 ,240 -,392 ,570 Zadovoljstvo s pomočjo pri težavah 
pri delu 

Equal variances not assumed   ,292 17,610 ,774 ,089 ,305 -,552 ,730 
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Tabela 18: Primerjava povprečnih ocen dveh neodvisnih skupin glede na enoto zaposlitve (šola oz. vrtec) za 
vprašanje 3.1  

 
Zaposlen 
v enoti 

Frekvenca 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka ocene 

Šole 42 4,07 ,745 ,115 Zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi s 
sodelavci Vrtca 18 3,89 ,676 ,159 

Šole 42 4,31 ,604 ,093 Zadovoljstvo z odnosom nadrejenih 

Vrtca 18 3,89 ,900 ,212 

Šole 42 3,55 ,772 ,119 Zadovoljstvo z delovnimi pogoji  
(oprema, prostori) Vrtca 18 4,06 ,639 ,151 

Šole 39 4,03 ,628 ,101 Zadovoljstvo z delovnimi izzivi 

Vrtca 18 4,22 ,647 ,152 

Šole 42 3,52 ,943 ,146 Zadovoljstvo z možnostjo za dodatno 
izobraževanje in usposabljanje Vrtca 18 4,00 ,767 ,181 

Šole 42 3,81 ,707 ,109 Zadovoljstvo z možnostjo uveljavljanja 
svojih idej, predlogov Vrtca 18 4,22 ,808 ,191 

Šole 42 3,71 ,774 ,119 Zadovoljstvo z medsebojno 
komunikacijo v zavodu Vrtca 18 3,83 ,786 ,185 

Šole 42 3,81 ,671 ,104 Zadovoljstvo s plačo 

Vrtca 18 3,72 ,752 ,177 

Šole 42 3,93 ,778 ,120 Zadovoljstvo z ostalimi prejemki (prevoz 
na delo, regres za  letni dopust, jubilejne 
nagrade ...) 

Vrtca 18 4,00 ,686 ,162 

Šole 42 3,43 1,129 ,174 Zadovoljstvo s sistemom redne delovne 
uspešnosti Vrtca 18 3,39 1,195 ,282 

Šole 42 4,38 ,661 ,102 Zadovoljstvo z delovnim časom  

Vrtca 18 4,00 ,686 ,162 

Šole 42 4,45 ,670 ,103 Zadovoljstvo s prostim časom, 
počitnicami Vrtca 18 4,22 ,647 ,152 

Šole 42 3,67 ,786 ,121 Zadovoljstvo z možnostjo napredovanja  

Vrtca 18 3,83 ,786 ,185 

Šole 42 4,29 ,835 ,129 Zadovoljstvo z varnostjo in stalnostjo 
zaposlitve Vrtca 18 4,06 ,802 ,189 

Šole 41 3,85 ,792 ,124 Zadovoljstvo s statusom, ki ga nudi 
delovno mesto Vrtca 18 4,00 ,686 ,162 

Šole 42 4,21 ,520 ,080 Zadovoljstvo s samostojnostjo in 
odgovornostjo pri delu Vrtca 18 4,17 ,514 ,121 

Šole 42 3,76 ,850 ,131 Zadovoljstvo s pohvalami za opravljeno 
delo Vrtca 18 3,78 ,647 ,152 

Šole 42 3,55 ,861 ,133 Zadovoljstvo s korektnim spremljanjem 
in ocenjevanjem mojega dela Vrtca 18 3,67 ,767 ,181 

Šole 42 3,71 ,742 ,114 Zadovoljstvo s pomočjo pri težavah pri 
delu Vrtca 18 3,78 ,943 ,222 
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Tabela 19: Rezultati T preizkusa dveh neodvisnih skupin glede na enoto zaposlitve (šola oz. vrtec) za vprašanje 3.1 

  Levene's 
Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 

  F Sig. t 
d

f 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen
ce 

Std. Error 
Difference Lower Upper 

Equal variances assumed ,390 ,535 ,893 58 ,376 ,183 ,205 -,227 ,592 Zadovoljstvo z medsebojnimi odnosi s 
sodelavci 

Equal variances not assumed   ,929 35,336 ,359 ,183 ,197 -,216 ,582 

Equal variances assumed ,003 ,954 2,121 58 ,038 ,421 ,198 ,024 ,818 Zadovoljstvo z odnosom 
nadrejenih 

Equal variances not assumed   1,815 23,833 ,082 ,421 ,232 -,058 ,899 

Equal variances assumed 4,836 ,032 -2,452 58 ,017 -,508 ,207 -,923 ,093 Zadovoljstvo z delovnimi pogoji  
(oprema, prostori) Equal variances not assumed   -2,645 38,618 ,012 -,508 ,192 -,896 ,119 

Equal variances assumed ,868 ,356 -1,089 55 ,281 -,197 ,181 -,558 ,165 Zadovoljstvo z delovnimi izzivi 

Equal variances not assumed   -1,077 32,268 ,290 -,197 ,183 -,568 ,175 

Equal variances assumed 3,417 ,070 -1,888 58 ,064 -,476 ,252 -,981 ,029 Zadovoljstvo z možnostjo za dodatno 
izobraževanje in usposabljanje Equal variances not assumed   -2,052 39,329 ,047 -,476 ,232 -,945 -,007 

Equal variances assumed ,392 ,534 -1,985 58 ,052 -,413 ,208 -,829 ,003 Zadovoljstvo z možnostjo 
uveljavljanja svojih idej, predlogov 

Equal variances not assumed   -1,880 28,682 ,070 -,413 ,220 -,862 ,037 

Equal variances assumed ,110 ,741 -,543 58 ,589 -,119 ,219 -,558 ,319 Zadovoljstvo z medsebojno 
komunikacijo v zavodu 

Equal variances not assumed   -,540 31,798 ,593 -,119 ,220 -,568 ,330 

Equal variances assumed 1,303 ,258 ,445 58 ,658 ,087 ,196 -,305 ,480 Zadovoljstvo s plačo 

Equal variances not assumed   ,425 29,186 ,674 ,087 ,205 -,332 ,507 

Equal variances assumed ,369 ,546 -,337 58 ,737 -,071 ,212 -,495 ,353 Zadovoljstvo z ostalimi prejemki 
(prevoz na delo, regres za  letni 
dopust, jubilejne nagrade...) 

Equal variances not assumed   -,355 36,308 ,725 -,071 ,201 -,480 ,337 

Equal variances assumed ,005 ,945 ,123 58 ,903 ,040 ,324 -,608 ,688 Zadovoljstvo s sistemom redne 
delovne uspešnosti Equal variances not assumed   ,120 30,641 ,905 ,040 ,331 -,636 ,716 

Equal variances assumed 1,986 ,164 2,023 58 ,048 ,381 ,188 ,004 ,758 Zadovoljstvo z delovnim časom  

Equal variances not assumed   1,993 31,167 ,055 ,381 ,191 -,009 ,771 

Equal variances assumed ,867 ,356 1,232 58 ,223 ,230 ,187 -,144 ,604 Zadovoljstvo s prostim časom, 
počitnicami 

Equal variances not assumed   1,250 33,312 ,220 ,230 ,184 -,144 ,605 

Equal variances assumed ,107 ,745 -,753 58 ,455 -,167 ,221 -,610 ,277 Zadovoljstvo z možnostjo 
napredovanja  Equal variances not assumed   -,753 32,244 ,457 -,167 ,221 -,618 ,284 

Equal variances assumed ,478 ,492 ,990 58 ,326 ,230 ,233 -,235 ,696 Zadovoljstvo z varnostjo in stalnostjo 
zaposlitve Equal variances not assumed   1,006 33,447 ,322 ,230 ,229 -,235 ,695 

Equal variances assumed 1,114 ,296 -,679 57 ,500 -,146 ,216 -,578 ,285 Zadovoljstvo s statusom, ki ga nudi 
delovno mesto Equal variances not assumed   -,719 37,313 ,477 -,146 ,204 -,559 ,266 

Equal variances assumed ,207 ,651 ,326 58 ,745 ,048 ,146 -,245 ,340 Zadovoljstvo s samostojnostjo in 
odgovornostjo pri delu 

Equal variances not assumed   ,328 32,536 ,745 ,048 ,145 -,248 ,344 

Equal variances assumed 1,118 ,295 -,071 58 ,944 -,016 ,224 -,465 ,433 Zadovoljstvo s pohvalami za 
opravljeno delo Equal variances not assumed   -,079 41,950 ,937 -,016 ,201 -,422 ,390 

Equal variances assumed ,586 ,447 -,506 58 ,615 -,119 ,235 -,590 ,352 Zadovoljstvo s korektnim 
spremljanjem in ocenjevanjem 
mojega dela 

Equal variances not assumed   -,531 35,978 ,599 -,119 ,224 -,574 ,336 

Equal variances assumed ,120 ,731 -,280 58 ,781 -,063 ,227 -,518 ,391 Zadovoljstvo s pomočjo pri težavah 
pri delu Equal variances not assumed   -,254 26,450 ,801 -,063 ,250 -,577 ,450 
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Tabela 20: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na  vprašanje Kako se počutite v svojem delovnem 

okolju? 

 
Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 

Kumulativen 

odstotek 

Niti dobro niti slabo 4 6,7 6,7 6,7 

Dobro 40 66,7 66,7 73,3 

Zelo dobro 16 26,7 26,7 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

 
Tabela 21: Primerjava odgovorov dveh neodvisnih skupin glede na vrsto delovnega mesta (strokovni 

delavci – tehnični delavci) na vprašanje 3.2 

Delovno mesto 
 

Strokovni delavec 
Tehnični, administrativni in 
drugi delavec 

Skupaj 

f 1 3 4 Niti dobro niti 

slabo f % 1,7% 5,0% 6,7% 
f 32 8 40 

Dobro f % 53,3% 13,3% 66,7% 
f 12 4 16 

Kako se 

počutite v 

svojem 

delovnem 

okolju? 
Zelo dobro f % 20,0% 6,7% 26,7% 

f 45 15 60 
Skupaj 

f % 75,0% 25,0% 100,0% 

 
Tabela 22: Primerjava odgovorov dveh neodvisnih skupin glede na enoto zaposlitve (šola oz. vrtec) na 

vprašanje 3.2 
Zaposlen v enoti  

Šole Vrtca 
Skupaj 

f 1 3 4 Niti dobro niti 

slabo f % 1,7% 5,0% 6,7% 
f 31 9 40 

Dobro f % 51,7% 15,0% 66,7% 
f 10 6 16 

Kako se počutite 

v svojem 

delovnem okolju? 

Zelo dobro f % 16,7% 10,0% 26,7% 
f 42 18 60 

Skupaj 
f % 70,0% 30,0% 100,0% 
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Tabela 23: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje Kako ste zadovoljni s svojo 

službo? 
 

Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Zelo nezadovoljen 1 1,7 1,7 1,7 

Niti zadovoljen niti 
nezadovoljen 

5 8,3 8,3 10,0 

Zadovoljen 36 60,0 60,0 70,0 

Zelo zadovoljen 18 30,0 30,0 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

 
Tabela 24: Primerjava odgovorov dveh neodvisnih skupin glede na vrsto delovnega mesta (strokovni 

delavci – tehnični delavci) na vprašanje 3.3 
Delovno mesto 

 
Strokovni delavec 

Tehnični, administrativni in 
drugi delavec 

Skupaj 

f 0 1 1 
Zelo nezadovoljen f % ,0% 1,7% 1,7% 

f 2 3 5 Niti zadovoljen, niti 

nezadovoljen f % 3,3% 5,0% 8,3% 

f 27 9 36 
Zadovoljen f % 45,0% 15,0% 60,0% 

f 16 2 18 

Kako 

zadovoljni 

ste s svojo 

službo? 

Zelo zadovoljen 
f % 26,7% 3,3% 30,0% 

f 45 15 60 
Skupaj 

f % 75,0% 25,0% 100,0% 

 
Tabela 25: Primerjava odgovorov dveh neodvisnih skupin glede na enoto zaposlitve (šola oz. vrtec) na 

vprašanje 3.3 
Zaposlen v enoti 

 
Šole Vrtca 

Skupaj 

f 1 0 1 Zelo nezadovoljen 
f % 1,7% ,0% 1,7% 

f 3 2 5 Niti zadovoljen niti 
nezadovoljen f % 5,0% 3,3% 8,3% 

f 29 7 36 
Zadovoljen 

f % 48,3% 11,7% 60,0% 

f 9 9 18 

Kako 

zadovoljni 

ste s svojo 

službo? 

Zelo zadovoljen 
f % 15,0% 15,0% 30,0% 

f 42 18 60 
Skupaj 

f % 70,0% 30,0% 100,0% 
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Tabela 26: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje Ali bi zamenjali službo, če bi imeli 

priložnost? 

 Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek 
Kumulativen 
odstotek 

Da 13 21,7 21,7 21,7 

Ne 47 78,3 78,3 100,0 

Skupaj 60 100,0 100,0  

 
Tabela 27: Primerjava odgovorov dveh neodvisnih skupin glede na vrsto delovnega mesta (strokovni 

delavci – tehnični delavci) na vprašanje 3.4  
Delovno mesto 

 Strokovni 
delavec 

Tehnični, administrativni in 
drugi delavec 

Skupaj 

f 9 4 13 
Da f % 15,0% 6,7% 21,7% 

f 36 11 47 

Če bi se vam ponudila 

priložnost za zamenjavo 

službe ali bi službo 

zamenjali? Ne f % 60,0% 18,3% 78,3% 

f 45 15 60 
Skupaj 

f % 75,0% 25,0% 100,0% 

 

Tabela 28: Primerjava odgovorov dveh neodvisnih skupin glede na enoto zaposlitve (šola oz. vrtec) na 

vprašanje 3.4 

Zaposlen v enoti  

 

 
Šole Vrtca 

Skupaj 

f 11 2 13 Da 
f % 18,3% 3,3% 21,7% 

f 31 16 47 

Če bi se vam 

ponudila priložnost 

za zamenjavo službe 

ali bi službo 

zamenjali? 
Ne 

f % 51,7% 26,7% 78,3% 

f 42 18 60 
Skupaj 

f % 70,0% 30,0% 100,0% 

 

 
 

 

 

 

 

 


