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POVZETEK
Magistrsko delo je namenjeno prepoznavanju vplivov varčevalnih ukrepov Vlade Republike
Slovenije na motivacijo zaposlenih na centrih za socialno delo v pomurski regiji.
Predstavlja ukrepe, ki so bili sprejeti in ki veljajo za javno upravo in javne uslužbence.
Izmerjena je bila stopnja motiviranosti zaposlenih na štirih centrih za socialno delo, kolikor
jih je v dotični regiji, pa tudi vpliv posameznega varčevalnega ukrepa na motivacijo
zaposlenih ter mnenje zaposlenih o varčevalnih ukrepih.
Na centrih za socialno delo po Sloveniji je značilno, da je motivacija otežena zaradi
stereotipov, ki o javni upravi veljajo, npr.: da se dela slabo, malo, v času krize pa si je
javna uprava prilastila neslaven vzdevek ''glavnega krivca'' za nastalo gospodarsko krizo v
Sloveniji. Delo na centru za socialno delo je zaradi svoje specifične narave prav tako
posebno in spada med zahtevna področja dela. Pomurska regija zaradi svojih značilnosti,
in sicer odročne lege in najvišje brezposelnosti v državi, izstopa v Sloveniji. Vsi našteti
dejavniki, »začinjeni« z varčevalnimi ukrepi, vplivajo na motivacijo zaposlenih na centrih
za socialno delo v pomurski regiji.
Delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu so predstavljeni in razloženi teoretični pojmi,
kot so gospodarska kriza, kriza v Sloveniji, varčevalni ukrepi, sprejeti za javno upravo in
javne uslužbence, motivacija, motivacija v javni upravi in z njo tesno povezani pojmi, ter
javna uprava in javni uslužbenci.
Drugi del naloge je aplikativen. Stopnja motiviranosti zaposlenih na centrih za socialno
delo je bila izmerjena in analizirana na podlagi lestvice delovnih motivov Vida Pogačnika.
Najpomembnejši motivacijski dejavniki so bili dognani na podlagi uvrstitve delovnih
motivov. Prav tako je bil ugotovljen vpliv posameznega varčevalnega ukrepa na motivacijo
zaposlenih. V raziskavi so bila spoznana tudi mnenja zaposlenih glede varčevalnih
ukrepov. Zaposleni na vseh štirih centrih v regiji so izpolnili anketni vprašalnik, ki je bil
podlaga za raziskavo. Na osnovi ugotovitev so podani predlogi motiviranja zaposlenih na
centrih za socialno delo v času krize, saj je zaželeno, da se stopnja motiviranosti ohrani,
če se že ne zviša. Raziskava nas je usmerila do ukrepov, ki v višji meri vplivajo na
motivacijo pri delu, in do tistih ukrepov, ki manj prizadenejo in nimajo tolikšnega vpliva na
motivacijo. Podani so tudi predlogi o ohranitvi določenih varčevalnih ukrepov, ki so za
skupno dobro, hkrati pa nimajo tolikšnega vpliva na motivacijo, in predlogi o prenehanju
ukrepov, ki le škodijo in demotivirajo. Nemotivirani in nezadovoljni zaposleni ne morejo
slediti ciljem in poslanstvu organizacije, posledice pa čutijo uporabniki storitev centrov za
socialno delo, ki so v veliki meri pomoči potrebni državljani.

Ključne besede:
‒ gospodarska kriza, varčevalni ukrepi, motivacija, motivacija v javni upravi,
demotivacija, vplivi, center za socialno delo, pomurska regija
v

SUMMARY
THE IMPACT OF AUSTERY MEASURES ON EMPLOYEE MOTIVATION IN SOCIAL
WORK CENTRES IN THE POMURJE REGION
The Master's thesis is designed to identify the effects of austerity measures of the
Government of the Republic of Slovenia on motivation of employees of Centre for Social
Services in Pomurje region. It presents the measures for public administration and civil
servants. The level of motivation has been measured on all four Centres for Social
Services in the Pomurje region. The impact of austerity measures on employee motivation
has also been measured; employees stated their opinion about the austerity measures.
Employee motivation at Centres for Social Services is difficult due to stereotypes about
public administration (for example people are not working well, they work less), in times
of economic crisis it also got an infamous nickname of ‘’the main culprit’’ for the resulting
economic crisis in Slovenia. Work at the Centre for Social Services is due to its specific
nature very special and is a challenging work. Due to its characteristics, for example
remote location, highest unemployment rates in the country the Pomurje region stands
out in Slovenia. All these factors, “seasoned’’ with austerity measures are affecting
employee motivation at Centres for Social Services in Pomurje.
The thesis is divided into two sections. The first section presents and explains us the
theoretical concepts, such as economic crisis, crisis in Slovenia, austerity measures for
public administration and civil servants, motivation, motivation in public administration
and closely related terms, public administration and civil servants.
The second section is analytical. The level of employee motivation at the Centres has
been measured and analysed based on Vid Pogačnik’s scale of work motives. The most
important motivational factors are determined based on classification of work motives.
The impact of an individual austerity measure on an employee has also been determined.
The study presents employee opinions regarding austerity measures. Employees of all
four Centres for Social Services completed a questionnaire that served as a basis for the
study. Suggestions about how to motivate the employees are presented based on the
study, since it is desirable to maintain the level of motivation if not the level cannot be
raised. The study presents austerity measures that have bigger impact on work
motivation and others that have no significant effect on motivation. Furthermore, there
are proposals for keeping certain austerity measures, which are for the common good and
have no significant effect on motivation, and proposals on retreating austerity measures
that demotivate and do harm. Demotivated and unhappy employees cannot pursue the
organization’s goals and missions so service users who are citizens in need feel the
consequences.
Key words:
‒ economic crisis, austerity measures, motivation, motivation in public services,
demotivation, impacts, centre for Social Services, Pomurje region
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1 UVOD

Zašli smo v eno največjih gospodarskih kriz v zgodovini. Že od spomladi leta 2007, ko so
se pokazali prvi znaki krize, predvsem v ZDA, Velik Britaniji in nekaterih razvitih državah,
je kriza osrednja tema pogovorov. Odpuščanje zaposlenih, povečanje brezposelnosti,
zniževanje plač, zniževanje pokojnin in varčevalni ukrepi so teme, ki v medijih dnevno
odmevajo in so ves čas prisotne v življenju ljudi.
Republika Slovenija se zaradi gospodarske krize sooča s primanjkljajem v državnem
proračunu. Vlada Republike Slovenije je kot odziv na gospodarsko krizo ukrepala na
različne načine in sprejela vrsto varčevalnih ukrepov, katerih cilj je zagotoviti vzdržnost
javnih financ. S posameznim ukrepom namreč posega na razna področja, s čimer
prizadene različne skupine, in sicer otroke, družine, študente, invalide, upokojence,
brezposelne, javne uslužbence itd.
V nalogi se bom osredotočila na ključne ukrepe, sprejete za javno upravo in javne
uslužbence, saj je center za socialno delo javni zavod, spada v javno upravo, njeni
zaposleni so javni uslužbenci. Velik delež sprejetih ukrepov varčevanja je prav v javni
upravi in pri javnih uslužbencih. Javni uslužbenci po podatkih statističnega urada RS
predstavljajo okoli 30 % vseh delovno aktivnih oseb, kar predstavlja več kot četrtino
delovno aktivnih oseb v Sloveniji. Iz tega razloga javni sektor spada med največje
porabnike proračunskih sredstev in je tu možno z varčevalnimi ukrepi največ privarčevati.
Z varčevalnimi ukrepi gre za zmanjšanje obsega in sredstev namenjenih delovanju
javnega sektorja in javnih uslužbencev. Zniževanje javnih izdatkov pomeni, da se zaradi
tega pravice zmanjšajo, omejijo in nekatere tudi odvzamejo. Posledično pa se obveznosti
nalagajo in so vsak dan večje, težje in težje obvladljive. Slabši delovni pogoji in dodatne
obveznosti obremenjujejo zaposlene, kar pa ima lahko za posledico preobremenjenost,
pomanjkanje nadzora nad delom, povečanje stresa, slabše odnose med zaposlenimi, več
izostanka od dela itd. Vse to pa privede do manjše motiviranosti zaposlenih.
Zaposleni s svojim znanjem, sposobnostmi in motiviranostjo spadajo med
najpomembnejši vir oziroma največji kapital. Veliko dejavnikov vpliva na učinkovitost,
uspešnost, storilnost organizacije, toda praksa kaže, da so ljudje ključni in razvojni
dejavnik vsake organizacije.
Zaposlene so več desetletij obravnavali kot strošek organizacije, sedaj pa se je miselnost
spremenila in veljajo za največje bogastvo. Vlaganje v zaposlene šteje za dolgoročne
naložbe. Motivirani zaposleni so ključnega pomena za vsako organizacijo in prav tako
pomemben element uspešnosti in učinkovitosti organizacije. Praksa kaže, da visoko
motivirani zaposleni delajo bolj kakovostno, bolj produktivno, s čimer pripomorejo k
uspešnosti organizacije. Temeljni cilj vsakega vodstva posamezne organizacije mora biti
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strmenje k visoko motiviranim zaposlenim. Motivacija je tista sila, tisto gonilo, ki sili
posameznika k določenemu cilju. Le dobro motiviran zaposleni je pripravljen vložiti ves
svoj trud za dosego zastavljenega cilja in s tem biti učinkovit in uspešen.
Za motivacijo v javni upravi je značilno, da se razlikuje od motivacije v drugih
organizacijah. Zaradi nekaterih okoliščin je še posebej otežena, ker javno mnenje ni
naklonjeno javni upravi. Prevladuje mnenje, da se v javni upravi dela malo in slabo. Za
nekatere dele javne uprave je značilna preobremenjenost, javni uslužbenci pa le redko
dobijo priznanje za svoj trud, povrh vsega pa so javni uslužbenci glavni krivci za nastalo
krizo v državi. Pričakuje se, da jo bodo na svojih »plečih« tudi rešili.
Varčevalni ukrepi zaposlene na centrih za socialno delo prizadenejo z več strani, in sicer
neposredno z ukrepi, ki so bili sprejeti za javno upravo in javne uslužbence ter posredno z
ukrepi, ki vplivajo na uporabnike storitev centra za socialno delo. Veliko število
uporabnikov, predvsem v pomurski regiji, se je zaradi gospodarske krize znašlo v stiskah
in so zato pomoč poiskali na centru za socialno delo. Le-ta je ustanovljen za pomoč
državljanom v stiski in prav zaradi tega je še večjega pomena, da so zaposleni, še posebej
v takšnih časih, dobro kadrovsko podkrepljeni, opravljajo delo v dobrih delovnih pogojih, s
stalnim izpopolnjevanjem znanja in usposabljanjem ter predvsem dobro motivirani.
Vprašanje pa je, kako so zaposleni centra za socialno delo zaradi takšnega spleta okoliščin
lahko motivirani? V nalogi sem s pomočjo proučitve teorije in izvedbe empirične raziskave
prišla do odgovora.
Problem in predmet raziskovanja sta osnova za postavitev hipotez:
1. Motiviranost zaposlenih na centrih za socialno delo je kljub varčevalnim ukrepom
na visokem nivoju.
2. Najpomembnejša motivacijska dejavnika v času krize sta stalnost zaposlitve in
dobri odnosi s sodelavci.
3. Varčevalni ukrepi so demotivator za zaposlene na centrih za socialno delo.
4. Varčevalni ukrepi bolj demotivirajo zaposlene, stare do 40 let in z manj let delovne
dobe.
Namen magistrske naloge je natančneje predstaviti spoznanja s področja motivacije in
varčevalnih ukrepov ter z analitično raziskovalnim delom ugotoviti vpliv posameznega
varčevalnega ukrepa, sprejetega za javno upravo in javne uslužbence, na motivacijo
zaposlenih ter oceniti obstoječe stanje motivacije zaposlenih na štirih centrih za socialno
delo v pomurski regiji.
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Cilji raziskovanja so:
‒ spoznati zakonodajo, sprejeto v času gospodarske krize, ki se nanaša na
varčevalne ukrepe za javno upravo in javne uslužbence doma in v tujini;
‒ spoznati, proučiti pojme raznih slovenskih in tujih avtorjev o motivaciji zaposlenih,
pojme, ki so v tesni povezavi s pojmom motivacija, kot so: motivacijski proces,
motivacijski dejavniki, motivacija in zadovoljstvo zaposlenih, demotiviranost
zaposlenih;
‒ predstavitev centrov za socialno delo v pomurski regiji;
‒ z analizo ugotoviti, kakšna je stopnja motiviranosti zaposlenih in kateri so
motivacijski dejavniki v času gospodarske krize;
‒ z analizo ugotoviti kakšen je vpliv varčevalnih ukrepov za javne uslužbence na
motivacijo zaposlenih in proučiti opravljene raziskave vpliva varčevalnih ukrepov
drugih držav Evropske unije;
‒ spoznati stališča zaposlenih do varčevalnih ukrepov;
‒ predlagati konkretne ukrepe za zmanjšanje negativnega vpliva varčevalnih ukrepov
na motivacijo zaposlenih v času gospodarske krize.
Metode raziskovanja, ki so uporabljene v magistrskem delu, so naslednje:
‒ kompilacijska metoda, s pomočjo katere bodo povzeti citati drugih avtorjev in
uporabljeni izpiski in navedbe;
‒ klasifikacijska metoda, s pomočjo katere bomo predstavili pojme: javni sektor,
javna uprava, javni uslužbenci;
‒ deskriptivna metoda, s pomočjo katere bomo opisovali dejstva, pojave in procese;
‒ deduktivna metoda, s pomočjo katere bomo iz splošnih teoretičnih spoznanj prišli
do konkretnih posamičnih sklepov;
‒ prebiranje domače in tuje literature in iskanje po spletnih straneh;
‒ normativna metoda, katero bomo uporabili za razlago pravnega okvira varčevalnih
ukrepov v javnem sektorju;
‒ primerjalna metoda, s katero bo skozi nalogo izvedena primerjava vpliva
varčevalnih ukrepov med zaposlenimi, starih do 40 let in več kot 40 let ter
posameznim centrom za socialno delo;
‒ metodo analize in sinteze bom uporabila pri preučevanju sedanjega stanja
motiviranosti zaposlenih;
‒ statistična metoda, ki bo v pomoč pri obdelavi in analizi pridobljenih rezultatov
anketiranih, zaposlenih na centrih za socialno delo.
Hipoteze bom preverila s pomočjo raziskave. Le-ta bo izvedena med zaposlenimi na štirih
centrih za socialno delo v pomurski regiji.
Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in aplikativnega dela. Teoretični del bo
temelji predvsem na deskriptivnem pristopu. Aplikativni del pa je namenjen analizi stanja.
Magistrsko delo bo razdeljeno na štirinajst poglavij.

3

V prvem poglavju bo predstavljen uvodni del, ki obsega obrazložitev obravnavane teme,
postavitev hipotez, namen in cilje magistrskega dela. Temu sledijo metode raziskovanja
ter struktura dela.
V drugem poglavju bodo opredeljeni temeljni pojmi: gospodarska kriza, kriza v Sloveniji.
Predstavila bom varčevalne ukrepe, ki jih izvaja Vlada Republike Slovenije na področju
javnega sektorja in javnih uslužbencev in ukrepe za javni sektor, sprejete v Estoniji,
Avstriji, Belgiji in na Slovaškem.
Sledi tretje poglavje, ki bo namenjeno razumevanju motivacije. Teoretično bodo opisani
ključni elementi pojmov, omenjenih v raziskovalnem delu: motivacija, motivacijski proces,
motivacijske teorije, motivacija v javni upravi ter motivacija in zadovoljstvo zaposlenih.
Četrto poglavje bo govorilo o motivacijskih dejavnikih in o demotivaciji. Predstavljena bo
interakcija med dejavniki, ki vplivajo na motivacijo.
V petem poglavju bo podan opis organizacij, v katerih je raziskava potekala. Opisana bo
tudi pomurska regija, njene značilnosti in posebnosti.
Sledijo poglavja, ki so z raziskovalnega vidika najpomembnejša, saj bo predstavljen
aplikativni del raziskovalne naloge. Predstavljena bo zasnova in izvedba raziskave.
Sledi ključni del magistrskega dela, v katerem so predstavljeni rezultati raziskave. Na
posameznem centru za socialno delo so zaposleni delovne motive razvrstili po
pomembnosti od najbolj do najmanj značilnega za njihovo sedanje delo, ter tudi kaj bi si
za svoje delo najbolj želeli. Na podlagi analize odgovorov so podane ugotovitve o
motivacijskih dejavnikih, ki v času krize najbolj motivirajo zaposlene in izmerjena stopnja
motiviranosti zaposlenih na posameznem centru za socialno delo. Sledi analiza vplivov, ki
jih imajo varčevalni ukrepi za javno upravo in javne uslužbence na motivacijo zaposlenih.
Raziskano je, na katero starostno obdobje zaposlenih imajo varčevalni ukrepi večji vpliv in
jih bolj prizadenejo. Temu sledijo stališča zaposlenih do varčevalnih ukrepov. V zadnjem
delu so podane in analizirane demografske značilnosti anketiranih ter primerjani podatki
med centri za socialno delo.
V devetem poglavju so povzete raziskave iz tujine. Proučeni so rezultati raziskave o
svetovni gospodarski krizi in o njenem vplivu na zadovoljstvo pri delu v 27 državah
Evrope. Sledita tuji raziskavi, ki govorita o motiviranosti in motivacijskih dejavnikih
socialnih delavcev v tujini. Tretja tuja raziskava se nanaša na vpliv varčevalnih ukrepov na
zadovoljstvo pri delu v javni upravi.
V desetem poglavju bodo preverjene štiri hipoteze. Le-te bodo potrjene ali zavrnjene na
podlagi opravljene raziskave na centrih za socialno delo v pomurski regiji.
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V enajstem poglavju bodo predlagane izboljšave, ki naj bi pripomogle predvsem k višji
oziroma ohranitvi sedanje stopnje motivacije zaposlenih in spremembi zakonodaje na
področju varčevalnih ukrepov za javne uslužbence.
V dvanajstem poglavju bo opisan prispevek k stroki in znanosti. Pričakovati je, da bo
imela raziskava velik prispevek k stroki in znanosti, saj naj bi s spoznanjem motivacijskih
dejavnikov, s spoznanjem vplivov varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih in s
spoznanjem stališč zaposlenih vodstvo centrov za socialno delo lažje ohranjalo
motiviranost zaposlenih na visokem nivoju, kar je zelo pomembno za organizacijo.
V trinajstem poglavju bo podana uporabnost rezultatov, saj so le-ti uporabni za
zadovoljstvo zaposlenih in ohranjanje motivacije na visokem nivoju, pri nadaljnjem
izobraževanju in usmerjanju vodij glede motiviranosti zaposlenih in pri spremembi
obstoječih zakonov o varčevalnih ukrepih oziroma pri sprejemanju nadaljnjih varčevalnih
ukrepov.
Štirinajsto poglavje bo zaključek. V njem bodo podane ugotovitve in zaključki, pridobljeni
na osnovi pregledane literature in pridobljenih rezultatov empirične raziskave.
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2 PREDSTAVITEV POJMOV
2.1 GOSPODARSKA KRIZA
Iz nepremičninske krize v ZDA se je razvila globalna finančna kriza, ki pa poglablja
gospodarsko recesijo v gospodarsko krizo. Po Štiblarju je to, kakor da bi drseli po hribu,
kjer na začetku ne vidimo niti strmine niti globine klanca. Poti navzdol se ne da zaustaviti
(Štiblar, 2008, str. 17). »Gospodarska kriza je po definiciji točka v cikličnem gibanju
gospodarstva, v kateri pride do vrhunca motnje produkcije, ki se najprej opazi v
ekonomiji, kasneje pa zajame vse sfere družbenega življenja« (Štor, 2002, str. 3).
Nemški strokovnjak Krystek opredeljuje krizo kot časovno omejen in nenameren proces,
na katerega vodstvo omejeno vpliva, vendar pa ta proces ogroža nadaljnji obstoj
organizacij ali njihovih pomembnih delov (Dubrovski, 1998, str. 2).
Znaki krize (Štiblar, 2008, str. 106) so:
‒ počasnejša gospodarska rast v svetu (velik padec v razvitih državah, nižja rast v
nerazvitih državah);
‒ počasnejša rast svetovne trgovine;
‒ padec cen surovin1 zaradi zmanjšanja povpraševanja po njih;
‒ posojilna suša in obrnjeni tokovi kapitala (od revnih k bogatim državam);
‒ padec pomoči najrevnejšim državam (kapital odnašajo v domače zavetje in
likvidnost);
‒ padec indeksa potrošniške klime;
‒ dilema, ali bo »samozavarovanje« držav zadoščalo;
‒ padec prodaje avtomobilov (konec leta 2008 se je prodaja zmanjšala za tretjino
glede na enako obdobje leta 2007, največ v ZDA, manj v EU, posebno pa v
Nemčiji).
Za reševanje krize ne obstajajo splošno sprejete ekonomske teorije. Obstajajo različne
strategije in politike, ki jih uporabljajo vlade in centralne banke pri reševanju kriz.
Načeloma so v uporabi trije načini reševanja finančnih ustanov, ki so v krizi postale
nelikvidne in nesolventne. Prvi način reševanja je dokapitalizacija bank (takšni primeri so
povsod po svetu: npr. Fortis, Glintir, Dexta), drugi način je prevzem izvzetih solventnih
delov bankrotiranih ustanov s strani konkurentov, drugo pa gre v stečaj (B&B, Hypo Real
Estate) in tretji način so državne garancije za vse depozite občanov (Štiblar, 2008, str.
113).

2.2 KRIZA V SLOVENIJI
V zadnjih nekaj letih se je gospodarsko in javnofinančno stanje v Sloveniji močno
poslabšalo. Padec gospodarske aktivnosti od začetka gospodarske krize je bil med
1

Cene nafte so padle z 147 na 50 dolarjev za sodček v nekaj mesecih.
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največjimi v Evropski uniji. Poslabšanje gospodarskih razmer je privedlo do znižanja
razpoložljivega dohodka in s tem do poslabšanja materialne blaginje prebivalstva (Kovač,
2012, str. 186).
V Sloveniji je zaradi globalne gospodarske in finančne krize domačih neravnotežij realni
BDP padal hitreje kot v evro območju kot celoti. Na padec realnega BDP za 7,8 odstotkov
v letu 2009 so vplivali predvsem trendi na področju bruto investicij. Okrevanje
slovenskega gospodarstva je temeljilo na izvozu v letu 2010 in 2011, ko je realni BDP
zrasel za 1,2 odstotka, kar je skromno, saj ga je zaviralo šibko domače povpraševanje.
Slovensko gospodarstvo je v letu 2012 zdrsnilo v recesijo z dvojnim dnom, pri čemer se je
realni BDP zmanjšal za -2,3 odstotka. Pozitiven prispevek k rasti iz naslova neto
zunanjega povpraševanja je bil posledica rasti izvoza na trge izven EU in velikega upada
uvoza zaradi šibkega domačega povpraševanja (Evropska komisija, 2013, str. 3). Za leto
2012 je tudi značilno znižanje BDP za celotno evrsko območje. To je posledica slabega
razpoloženja podjetij in potrošnikov, negotovosti na finančnih trgih ter tudi ukrepov za
konsolidacijo javnih financ (Predlog zakona za uravnoteženje javnih financ, 2012, str. 5).
Slovenija se sooča z močno naraščajočim javnim dolgom zaradi vztrajno velikih primarnih
primanjkljajev in v manjši meri prilagoditev stanj in tokov ter višjih obresti. Dolg se je z
nizkih 22 odstotkov BDP v letu 2008 povečal na 54 odstotkov BDP v letu 2012. V skladu z
dopolnjeno napovedjo služb Komisije iz pomladi 2013 naj bi se v letu 2013 povečal na 61
odstotkov BDP (Evropska komisija, 2013, str. 2-4).
Slovenija je od decembra 2009 v postopku presežnega primanjkljaja. V skladu z
zahtevami EU bi morala do leta 2013 odpraviti čezmerni primanjkljaj, to pomeni ga znižati
pod 3 odstotke BDP. Za doseganje tega cilja bi Slovenija morala že od leta 2009 naprej
zniževati primanjkljaj po 0,75 odstotkov BDP letno. Slovenija v letih 2010 in 2011
javnofinančne politike ni vodila v skladu z načeli Pogodbe o Evropski uniji, niti ni sledila
načelu postopnosti iz priporočil Sveta EU. Zgodilo se je prav nasprotno, saj je
javnofinančni primanjkljaj, ki je v letu 2009 znašal 6,1 odstotkov BDP, se je v letu 2011
povečal na 6,4 odstotkov BDP (Kovač, 2012, str. 184-185).
Za zagotovitev stabilnega in vzdržnega domačega makroekonomskega okolja in tudi z
vidika zahtev na ravni Evropske unije je nujno uravnoteženje javnih financ. Vlada z
interventnimi spremembami zakonov prvič koreniteje posega v znižanje javnih izdatkov.
To počne z namenom, da bi povečala možnosti za rast, ki je pa glavni predpogoj za
vzpostavitev dolgoročnega razvoja Slovenije. Slovenija do zdaj še ni bila izpostavljena
korenitejšim reformam in posegom v javne izdatke (Kovač, 2012, str. 185-186).
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2.3 VARČEVALNI UKREPI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE V JAVNEM
SEKTORJU
Vlada Republike Slovenije je za reševanje krize novembra 2008 ustanovila krizno skupino
ključnih ministrov za aktiven boj proti krizi. Njena temeljna naloga je bila oblikovanje
ukrepov za ublažitev vpliva krize na slovensko gospodarstvo. Posveča se tudi strategiji
izhoda iz krize in okrevanju gospodarstva po krizi (SVREZ, 2014).
Ključni ukrepi javnega sektorja iz decembra 2007 so bili (Računsko sodišče, 2011, str. 1415):
‒ Restriktivna politika zaposlovanja in nagrajevanja v javnem sektorju, kar
pomeni omejitev sredstev za zaposlene. Kljub postopnemu zagotavljanju sredstev
za odpravo plačnih nesorazmerij v javnem sektorju naj bi se sredstva za zaposlene
zmanjšala. Predvideno je zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju za 1
odstotek letno.
‒

Racionalizacija materialnih stroškov sektorja države za izdatke za blago in
storitve ter povečanje učinkovitosti državne uprave. Ukrepi za potrošnje so bili
prerazporeditev odhodkov iz programov, ki so manj učinkoviti, k tistim z večjo
učinkovitostjo, sprememba meril za upravičenost do sredstev, enoten indeksacijski
mehanizem za vse socialne transferje in nov informacijski sistem s povezanimi
bazami podatkov, ki je pri prejemnikih socialnih transferjev povečal preglednost in
zagotovil boljši nadzor. Med ukrepe še spadajo večja izraba mehanizma javnozasebnega partnerstva, večja uporaba sredstev Evropske unije in poenostavitev
postopka priprave proračuna za boljši nadzor nad učinkovitostjo porabe sredstev.

‒

Spremembe v sistemu socialnih transferjev, in sicer sprememba
upravičenosti do nadomestil za brezposelnost in denarno socialno pomoč ter
sprememba indeksacijskega mehanizma, ki je uvedel enotno indeksacijo vseh
socialnih transferjev z inflacijo. Z ukrepi naj bi se povečala transparentnost in
poenostavitev sistema socialnih transferjev, pri tem naj bi bila ključnega pomena
posodobitev in povezava informacijskih sistemov ter zbir podatkov o prejemnikih.

Naslednji je bil sprejet tako imenovani Paket tridesetih varčevalnih ukrepov vlade. V njem
so bili podani naslednji ukrepi (Računsko sodišče, 2011, str. 18):
‒

Na področju plač v javnem sektorju, in sicer neizvedljivost julijske uskladitve
plač z rastjo cen življenjskih potrebščin, izplačilo tretje četrtine odprave plačnih
nesorazmerij se prenese v naslednje leto, ne izplača se redna delovna uspešnost v
obdobju od aprila do novembra 2009, zmanjša se delež možnih izplačil delovne
uspešnosti iz povečanega obsega dela. Regres za letni dopust se izplača v
nominalno enakem znesku kot v letu 2008. Vlada je sprejela tudi uredbo o
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spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju2 in z njo odbila odbitek
od osnovnih plač direktorjev na ravni 1,0 odstotka do konca leta 2009. Sprejet je
bil tudi Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev3, s katerimi so se za eno
leto zmanjšale osnovne plače funkcionarjev za 4,0 odstotka.
‒

Organizacijski in kadrovski ukrepi, s katerimi so vsem organom državne
uprave naložili, da na prosta delovna mesta premestijo javne uslužbence iz drugih
organov državnem uprave v okviru internega trga dela. Od ministrov in vladnih
služb so zahtevali, da njihove akte o sistemizaciji delovnih mest uskladijo z
dejanskim številom zaposlenih, da se mora zmanjšati število zaposlitev v skupnem
in zbirnem kadrovskem načrtu za leti 2009 in 2010. Sprejeli so tudi ukrep4, s
katerim so naložili ministrom in vladnim službam, naj preverijo sistemizacije
delovnih mest in ugotovijo obseg ter razdelitev nalog in pristojnosti ter
obremenjenost posameznih javnih uslužbencev, hkrati pa Ministrstvu za javno
upravo naložili, da naj čim prej predlagajo spremembe predpisov s področja javnih
uslužbencev, ki predrugačijo postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov v državnih organih, in proučijo možnost umestitve postopka mediacije v
delovnih sporih javnih uslužbencev v Zakon o javnih uslužbencih. Od ministrstev in
vladnih služb so zahtevali, da naj proučijo možnosti združitve posameznih služb
oziroma organov ter pripravijo predlog organizacijskih sprememb. Ministrstvu za
javno upravo so naložili, da naj pripravi spremembe normativov in standardov za
oblikovanje organizacijskih enot, položajev in števila ter zahtevnosti mest v
organih, za katere veljajo Zakon o javnih uslužbencih5 in podzakonski predpisi, in
da dopolni pogoje za spreminjanje aktov o sistemizaciji.

‒

Za zmanjšanje stroškov materialno-tehničnih pogojev, s katerimi se
zahteva zmanjšanje izdatkov za blago in storitve. Ti ukrepi se nanašajo na vrste
izdatkov za blago in storitve, kot so avtorske pogodbe, podjemne pogodbe,
študentsko delo, najemnine za poslovne prostore, storitve mobilne telefonije,
stroški reprezentance, upravljanje stanovanj v lasti Republike Slovenije, delovanje
diplomatsko-konzularnih predstavništev, letalski prevozi, uporaba službenih
avtomobilov, državne proslave ipd. Naloge in storitve je potrebno izvajati
učinkovito in racionalno ter brez odhodkov, ki niso nujni za uspešno opravljanje
del in nalog (Računsko sodišče, 2011, str. 18).

Naslednji paket je bil tako imenovan Paket šestindvajsetih ukrepov in je načrt ukrepov v
javnem sektorju, ki jih je vlada sprejela aprila 2009 (Računsko sodišče, 2011, str. 23).
Prvih enajst se je nanašalo na optimizacijo organizacije in delovnih procesov. Z
ukrepi so se določili novi standardi za organiziranost javnega sektorja ter poenotili
2
3
4
5

Uradni list RS, št. 123/08.
Uradni list RS, št. 20/09, 13/10.
Sklep Vlada št. 11000-9/2008/9 z dne 24.12.2008.
Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08.
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postopki sprejemanja aktov o sistemizaciji delovnih mest. Določili so, da morajo novi
standardi in normativi biti taki, da se spremeni število in struktura potrebnih delovnih
mest ter število potrebnih zaposlitev (z združevanjem služb na področjih, kjer je to
mogoče). Z reorganizacijami naj bi se dosegla večja preglednost, povečana hitrost
sprejemanja odločitev in učinkovitost izmenjave informacij med pristojnimi podsistemi
(Računsko sodišče, 2011, str. 23).
Preostalih petnajst ukrepov od šestindvajsetih se je nanašalo na nabavo blaga in
storitev ter gradnjo osnovnih sredstev. Izdatki za nabavo blaga in storitev naj bi se
zmanjšali s posodobitvijo načina načrtovanja, nabave in nadzora nad realizacijo načrta, z
uvedbo »stroškovnih kolegijev«, s standardizacijo elementov nabav, pregledom
smiselnosti sklepanja zavarovalnih pogodb in s pregledom obstoječih pogodb z dobavitelji
oziroma z znižanjem cen blaga in storitev s pogajanji. Odhodke za nabavo ali gradnjo
osnovnih sredstev pa naj bi zmanjšali z omejevanjem obsega vlaganj, s standardizacijo
elementov investicij, s podaljšanjem amortizacijske dobe za računalnike, z uvedbo
centralne IT podpore, nabavo osnovnih sredstev in investicij ter s pregledom obstoječih
pogodb in z doseganjem znižanja cen (Računsko sodišče, 2011, str. 23).
Vlada je oktobra 2009 sklenila Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem
sektorju za obdobje od decembra 2009 do novembra 2011 in podpisala Aneks št. 2 h
Kolektivni pogodbi za javni sektor6. Z dogovorom so do novembra 2011 podaljšali
veljavnost ukrepov o neizplačevanju redne delovne uspešnosti in o izplačevanju
zmanjšane delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela. Z aneksom pa so bili sprejeti
še naslednji ukrepi (Računsko sodišče, 2011, str. 26):
‒ uskladitev osnovnih plač v januarju 2010 za polovico dejanske rasti cen življenjskih
potrebščin;
‒ splošna uskladitev osnovnih plač v juliju 2010 v višini polovice stopnje napovedane
rasti življenjskih potrebščin;
‒ odprava tretje četrtine plačnih nesorazmerij z dnem 1. 10. 2010, zadnje četrtine
pa 1. 10. 2011;
‒ znižanje višine regresa za letni dopust za leto 2010;
‒ zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju največ za en odstotek letno.
Prav tako je vlada podaljšala veljavnost ukrepov, ki so se nanašali na plače funkcionarjev
in direktorjev javnega sektorja, in sicer veljavnost začasnega zmanjšanja plač
funkcionarjev do 31. 12. 20107, in zmanjšanja plač direktorjev v javnem sektorju do 1. 10.
20118. V veljavi so ostali sistemski ukrepi na področju plač, kot so bili nekateri kadrovski
in organizacijski ukrepi ter ukrepi za optimizacijo organizacije in delovnih procesov, ki jih
je sprejela že v letu 2009 (Računsko sodišče, 2011, str. 27).

6

Uradni list RS, št. 91/09.
Zakon o spremembi Zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev, Uradni list RS, št. 13/10.
8
Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uradni list RS,
št. 91/09.
7
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Državni zbor je decembra 2009 sprejel Zakon o interventnih ukrepih zaradi
gospodarske krize, s katerim je vlada začasno omejila rast izdatkov. Zmanjšala se je
višina uskladitev, določena v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
začasno pa je omejila tudi prejemke in plače javnih uslužbencev9 in funkcionarjev.
(Računsko sodišče, str. 27). Vlada je za področje izdatkov za blago in storitve ter
investicije sprejela sklep, s katerim je vsem ministrstvom in vladnim službam naložila, da
nadaljujejo z izvajanjem varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti že v letu 200910 (Računsko
sodišče, str. 27). Dodatno so okrepili ukrepe z Zakonom o dodatnih interventnih ukrepih
za leto 2012. Z zakonom so podaljšali usklajevanje posameznih segmentov plač in
transferjev iz proračuna (ZDIU12, 2011).
V mesecu maju 2012 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel novi paket ukrepov v
Zakonu o uravnoteženju javnih financ. Le-ta je spremenil in dopolnil 39 zakonov (Kovač,
2012, str. 4-5):
1. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju;
2. Zakon o zdravstveni dejavnosti;
3. Zakon o družbi slovenske železnice;
4. Zakon o družbi avtoceste v Republiki Sloveniji;
5. Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam
za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja;
6. Stanovanjski zakon;
7. Zakon o prevozih v cestnem prometu;
8. Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije;
9. Zakon o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem
prestrukturiranju regije;
10. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin;
11. Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije;
12. Zakon o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije;
13. Zakon o policiji;
14. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja;
15. Zakon o visokem šolstvu;
16. Zakon o osnovni šoli;
17. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovi šoli;
18. Zakon o vrtcih;
19. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami;
20. Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji;
21. Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu;
22. Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;
23. Zakon o subvencioniranju študentske prehrane;
24. Zakon o štipendiranju;
9

Zajeti pa so bili tudi ukrepi na področju plač v javnem sektorju, ki so se nanašali na odpravo
plačnih nesorazmerij, uskladitev plač in regresa za letni dopust, redno delovno uspešnost ter na
povečan obseg dela.
10
Sklep vlade št. 41003-3/2009/94 z dne 28.1.2010.
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25. Zakon
26. Zakon
27. Zakon
28. Zakon
29. Zakon
30. Zakon
31. Zakon
32. Zakon
33. Zakon
34. Zakon
35. Zakon
36. Zakon
37. Zakon
38. Zakon
39. Zakon

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

urejanju trga dela;
vojnih invalidih;
vojnih veteranih;
žrtvah vojnega nasilja;
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev;
verski svobodi;
alternativnem reševanju sodnih sporov;
pravniškem državnem izpitu;
sistemu plač v javnem sektorju;
javnih uslužbencih;
dohodnini;
davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov;
davku na vodna plovila;
davku na motorna vozila;
lokalni samoupravi.

Gre za paket, ki vzpostavlja pogoje nadaljnim ukrepom za rast in vzpostavitev
dolgoročnega razvoja Slovenije. Cilji zakona so zagotoviti vzdržnost javnih financ,
vzpostaviti zakonski okvir za učinkovito upravljanje z javnimi financami, zagotoviti
makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj, oblikovati
pravila za večjo fiskalno disciplino (Vlada Republike Slovenije, 2012).
Zaradi obsežnosti zakona sem v nadaljevanju prikazala le ukrepe, ki so v Zakonu o
uravnoteženju javnih financ sprejeti za javne uslužbence (ZUJF, 2012):
‒ s 1. junijem 2012 so se plače javnih uslužbencev linearno znižale za 8 odstotkov;
‒ istega dne sta se odpravili še preostali tretja in četrta nesorazmerja v osnovnih
plačah. Po novem zaposleni prejemajo osnovno plačo, ki ustreza vrednosti
plačnemu razredu, brez odbitkov do polne vrednosti plačnega razreda;
‒ varovana plača je ukinjena;
‒ v letu 2012 in 2013 izplačilo redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem in
funkcionarjem ne pripada. Višina dela plače iz tega naslova lahko znaša največ 20
odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca. Za izplačilo delovne uspešnosti iz
naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, lahko v
letu 2014 uporabniki proračuna porabijo največ 60 odstotkov sredstev iz
prihrankov;
‒ omejevanje napredovanj v višji plačilni razred in višji naziv (tisti, ki so v letih 2011
in 2012 napredovali v naziv ali višji naziv in niso pridobili pravice do plače v skladu
s tem nazivom, jo pridobijo 1. 6. 2013. V letu 2013 ni napredovanj v višji plačni
razred ali višji naziv);
‒ regres za letni dopust za leti 2012 in 2013 se izplača upoštevajoč uvrstitev v plačni
razred v mesecu pred izplačilom regresa. Leta 2013 se regres prejme do vključno
40. plačnega razreda;
‒ znižanje povračila stroškov prevoza na delo. Do povračila stroškov so upravičeni le
tisti, ki so od delovnega mesta oddaljeni več kot dva kilometra;
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

znižanje regresa za prehrano med delom;
znižanje jubilejnih nagrad;
znižanje solidarnostnih pomoči;
znižanje odpravnin ob upokojitvi;
omejitve zaposlovanja;
omejitve sklepanja avtorskih pogodb;
omejitev sklepanja podjemnih pogodb;
omejitev sklepanja pogodb o izobraževanju;
znižanje dnevnic;
letni dopust se omeji na največ 35 dni zaradi delovne dobe, zahtevnosti dela,
starosti, socialnih ali zdravstvenih razmer;
prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za
pridobitev pravice do starostne pokojnine.

2.4 VARČEVALNI UKREPI V JAVNEM SEKTORJU V TUJINI
Finančna in gospodarska kriza je zajela ves svet in močno obremenila javne finance držav
članic EU. Njihova prioritetna naloga je bila, tako kot v Sloveniji, zagotoviti vzdržnost
javnega dolga. Članice EU so sprejele ukrepe za konsolidacijo javnih financ. Le-ti ukrepi so
bili usmerjeni v zmanjšanje javnofinančnih odhodkov, ki zajemajo predvsem spremembe
glede ureditve javnega sektorja ter socialnih in pokojninskih transferjev. V več državah so
začeli, z ukrepi in sicer z racionalizacijo javnega sektorja, zamrznitvijo zaposlovanja
oziroma zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju in z znižanjem plač javnih
uslužbencev (Setnikar Cankar, Petkovšek, 2012, str. 31).
Estonijo je med državami Evropske unije že leta 2008 med prvimi prizadela svetovna
finančna in ekonomska kriza. Sprejeli so striktne fiskalne ukrepe. Ustanovili so delovne
skupine za izdelavo proračunov, ki so jih sestavljale koalicijske stranke, univerzitetni
profesorji in ekonomisti ter podpredsednik estonske centralne banke. Ker so davčni
prihodki bili manjši od predvidenih, so leta 2009 sprejeli prve ukrepe (Kadri in drugi, 2012,
str. 1).
Ključni ukrepi v javnem sektorju (Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in
ekonomske krize po državah, 2012, str. 26):
‒ zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju za 5 odstotkov,
‒ znižanje plač v javni upravi za več kot 15 odstotkov.
Ker so se reševanja problemov lotili korak po korak in so postopoma sprejemali reze, so
se tudi Estonci veliko lažje nanje pripravili in privadili. Estoncem in estonski vladi je delo
pri sprejemanju varčevalnih ukrepov otežila še Maastrichtska pogodba, ki so se je morali
držati, da bi kasneje, leta 2011, lahko vstopili v evro območje (Kadri in drugi, 2012, str.
1).
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Avstrijska vlada je sprejela varčevalne ukrepe za obdobje 2012 do 2016, v katerih je
predvidela za 27,9 milijard EUR vredno varčevanje. Njihov namen je bil doseči ničelno
raven deficita do leta 2016 in pri tem ne ogrožati blaginj državljanov (Pregled ukrepov in
reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize po državah, 2012, str. 6).
Sprejeti so bili naslednji ključni varčevalni ukrepi v javnem sektorju (Pregled ključnih
varčevalnih ukrepov držav članic, 2012, str. 2):
‒ zamrznitev plač javnih uslužbencev v letu 2013, zmeren dvig v letu 2014;
‒ prepoved zaposlovanja (izjema so sodstvo, izobraževanje in policija). Cilj je, da bi
se število delovnih mest v javni upravi zmanjšalo za 3 odstotke;
‒ zmanjšanje prispevka države za zdravstveno varstvo javnih uslužbencev;
‒ neprostovoljna premestitev na drugo delovno mesto znotraj javne uprave;
‒ reforma vlade, parlamenta in zveznega sveta. V naslednjem mandatu naj bi za
okoli 10 odstotkov zmanjšali število članov vlade, parlamenta in zveznega sveta;
‒ predlog, da bi se zvišale začetne plače mladim učiteljem;
‒ manjša zvišanja v primeru napredovanj in daljši delovni čas;
‒ državna podjetja s prevetritvijo infrastrukturnih projektov avstrijskih železnic;
‒ s prepovedjo zgodnjih upokojitev v tem podjetju naj bi privarčevali.
Belgija spada med države, ki se z gospodarsko krizo sooča bolje kot preostale države
članice. Vlada od decembra 2011 načrtuje stroge varčevalne ukrepe, ki vsebujejo vrsto
strukturnih reform, med drugimi tudi reformo države, ki bo pripomogla k izhodu iz krize
(Pregled ukrepov in reform za naslavljanje finančne in ekonomske krize po državah, 2012,
str. 10).
V Belgiji so naslednji varčevalni ukrepi v javnem sektorju (Pregled ključnih varčevalnih
ukrepov držav članic EU, 2012, str. 3):
‒ zamrznitev števila zaposlenih v vladi in operativnih stroškov vlade;
‒ 5 odstotkov zmanjšanje plač ministrov in proračunov kabinetov ministrov;
‒ zmanjševanje stroškov osebja, delovanja ministrstev, investicij v javni upravi;
‒ bolj centralizirano delovanje javne uprave (skupna javna naročila itd);
‒ zamrznitev dotacij računskemu sodišču, vrhovnemu sodišču za naslednji dve leti.
Slovaška je od leta 2008 dalje sprejela 60 različnih ukrepov na raznih področjih. Med
ključne ukrepe v javnem sektorju spadajo (Pregled ključnih varčevalnih ukrepov držav
članic EU, 2012, str. 10):
‒ krčenje javne uprave za 10 odstotkov;
‒ varčevanje na izdatkih investicij, nakupa blaga in storitev;
‒ zmanjšanje števila zaposlenih;
‒ zamrznitev plač poslancev, ministrov in nekaterih drugih visokih funkcionarjev.
Kot kaže, so se države članice lotile konsolidacije javnih financ na zelo podoben način in
sprejele podobne ukrepe. Za Estonijo, Avstrijo, Belgijo, Slovaško in Slovenijo so značilni
zelo podobni ukrepi, in sicer krčenje javne uprave z zniževanjem zaposlenih in
zniževanjem stroškov predvsem plač in stroškov delovanja javnih uslužbencev. Najbolj
korenite ukrepe so sprejeli v Estoniji, kjer so znižali plače za 15 odstotkov, za njimi je
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Slovenija, kjer so se znižale plače javnim uslužbencem za 8 odstotkov, sledi Belgija s 5
odstotnim znižanjem. Avstrija in Slovaška sta najmileje posegli na to področje, in sicer le z
zamrznitvijo plač.
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3 MOTIVI IN MOTIVACIJA
3.1 OPREDELITEV MOTIVOV IN MOTIVACIJE
V poglavju o motivih in motivaciji so zaradi lažjega razumevanja celotnega magistrskega
dela teoretično predstavljeni pojmi, ki so v tesni povezavi z omenjenima pojmoma in jo
različni tuji in domači avtorji različno opredeljujejo. Po Brejcu (2004, str. 55) so med
temeljnimi gibali človekovega razvoja predvsem različne potrebe, in sicer primarne, med
katere spadajo potrebe, ki omogočajo preživetje ter sekundarne, med katere spadajo
potrebe, ki povečujejo zadovoljstvo človeka, če so zadovoljene. Če pa niso zadovoljene,
pa ne ogrožajo ohranitve človeške vrste. Ljudje se razlikujemo med seboj po značilnostih
in zato se tudi naše potrebe razlikujejo, pa ne le pri posameznikih, temveč tudi pri isti
osebi v različnih časovnih obdobjih. Da zadovoljimo primarno potrebno, je samo po sebi
umevno in ne potrebujemo posebne spodbude. Pri sekundarnih potrebah pa je prav
nasprotno. Če želimo zadovoljiti sekundarno potrebo, je treba človeka spodbuditi k
določeni dejavnosti, ki vodi k uresničitvi ciljev, želja oziroma potreb. Da pa človek deluje v
določeni smeri, mora imeti pred sabo predstavo o tem, kakšen cilj bo dosegel, se pravi
mora imeti motiv. »Motiv je vzgib, ki povzroči in usmerja človekovo dejavnost« (Brejc,
2004, str. 55).
Motive je opredelilo veliko avtorjev, ki pa jih različno interpretirajo. Ena izmed opredelitev
je, da je motiv razlog, zakaj človek sploh deluje in daje odgovor na vprašanje, zakaj
oziroma kako nastane delovanje (Lipovec, 1987, str. 109). Po Lipičniku so motivi silnice, ki
spodbujajo človekovo aktivnost (1998, str. 159).
Po Lipičniku (1997, str. 155) delimo motive glede na:
‒ vlogo, ki jo imajo. Ločimo primarne in sekundarne motive. Primarni motivi so
silnice, ki usmerjajo človeka k tistim ciljem, da lahko preživi. Med njih uvrščamo:
lakoto, žejo, počitek, spolnost, materinstvo in druge. Primarni motivi vodijo
človeka do takšnih ciljev, ki mu omogočajo preživetje. Sekundarni motivi so motivi,
ki jih človek ne pridobi ob rojstvu, temveč se jih nauči v življenju. Katerih motivov
se posameznik nauči, je odvisno od razvitosti družbe, v kateri ta živi. Z višjo
stopnjo razvitosti družbe bolj prihajajo v ospredje sekundarni motivi. Med njih
uvrščamo moč, uveljavitev, pripadnost, varnost in status.
‒ nastanek. Ločimo podedovane in pridobljene motive. Podedovane človek prinese s
seboj na svet. Pridobljene pa si pridobi v življenju.
‒ razširjenost med ljudmi. Ločimo univerzalne, regionalne in individualne motive.
Univerzalni so takšni, ki jih srečujemo pri vseh ljudeh, regionalne srečujemo samo
na določenih območjih, individualne pa srečamo samo pri posameznikih.
»Motiviranje pa je nizanje različnih motivov, ki naj spodbujajo določena ravnanja ljudi«
(Brejc, 2004, str. 44).
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Izraz motivacija je bil prvič uporabljen v drugi polovici dvajsetega stoletja. Izhaja iz
latinske besede movere, ki pomeni premikati se. Če povzamem po Deci in Ryan (2000),
Ječiuvienes (2002) in Albrehto (2005) motivacija danes pomeni proces, ki stimulira
posameznikovo vedenje, dejavnosti in dejanja (Virbaliene in drugi, 2012, str. 87). Po
Lipičniku (2002) je motivacija, ali z drugimi besedami hotenje, naraven proces. Po Brejcu
(2004) pa je psihološko stanje posameznika, ki je usmerjeno k izpolnitvi potreb.
Za opredelitev motivacije obstajajo različne definicije. Streers in Porter se v prvi vrsti
ukvarjata z vprašanji, kot so:
‒ Kaj je to, kar vpliva na človekovo obnašanje?
‒ Kaj je tisto, kar usmerja tako vedenje?
‒ Kako takšno vedenje ohraniti?
Vsaka od teh treh komponent predstavlja pomemben dejavnik v razumevanju človeškega
vedenja na delovnem mestu (Steers, Porter, 1987, str. 5-6).
Poglejmo nekaj opredelitev motivacije. Motivacija je (Mayer v: Uhan, 2000, str. 11):
‒ s pomočjo motivov usmerjanje človekovih aktivnosti k želenim ciljem;
‒ zbujanje hotenj, motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali okolju na podlagi
potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k ciljem, s spreminjanjem možnosti v
resničnost. Potreba je razlika med želenim in dejanskim stanjem;
‒ konstanten spodbujevalni proces osebnega, delovnega ali poslovnega življenja in
doživljanja zadovoljstva, ki ga omogoča ustvarjalno delo v organizaciji, naravnano
k uspešnosti, osebnostni in strokovni rasti zaposlenih ter prispevkom
posameznikov in skupin k odličnosti;
‒ pripravljenost, da vložimo trud za dosego cilja, če vloženi napor zadovolji nekatere
potrebe posameznikov;
‒ dejavnost ali neboleči pritisk na posameznika ali skupino, ki naj naredi ali mora
narediti tisto, kar od njega (njih) pričakujemo ali pričakujejo sami in to tako, kot
najbolje zmore ali zmorejo. Za to pa obstajajo motivacijski dejavniki, motivacijski
vzvodi, motivatorji in motivi.
Franco in drugi (2002) v Virbaliene (2012, str. 85) pravi, da motivacijo v delovnem
kontekstu lahko opredelimo kot stopnjo posameznikove pripravljenosti za prizadevanje in
ohranjanje organizacijskih ciljev. Opravljanje dela sektorja socialnih delavcev je kritično
odvisno od motiviranosti svojih zaposlenih s kakovostjo storitev, učinkovitostjo in
pravičnostjo, na katere neposredno vplivajo zaposleni s svojo pripravljenostjo, da se lotijo
opravljanja svoje naloge.
Pinder (2008), Palidauskaité (2008), Jusiené & Laurinavičius (2007), Vansteenkiste & Deci
(2003) izpostavljajo dve vrsti motivacije (Virbaliene in drugi, 2012, str. 1):
‒ notranjo motivacijo (volja biti učinkovit in ukrepati; tu poudarjamo sámo delo:
vsebina dela, svobodna izbira aktivnosti, možnost izboljšanja);
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‒

zunanjo motivacijo (poudarki so na plači, dodatkih, drugih finančnih stimulacijah,
ki jih institucija nudi).

Po Museku in Pečjaku pa ločimo zavestno in nezavedno motivacijo. Nezavedna motivacija
je značilna za vsa razvitejša živa bitja in se je razvila tekom evolucije. Pomeni »nagonsko
uravnavanje zadovoljevanja fizioloških potreb«. »Zavestna motivacija pa zajema vse tiste
motive, kjer si zavestno postavljamo cilje in zavestno nadziramo doseganje teh ciljev in
zadovoljevanje potreb« (Musek, Pečjak, 2001, str. 91).

3.2 MOTIVACIJSKI PROCES
Vsi ljudje imamo v življenju veliko število različnih potreb. Vse potrebe, naj so biološko ali
psihološko zasnovane, povzročajo v človeškem organizmu stanje napetosti oziroma
tenzije. Tenzija nakazuje na obstoj določene potrebe, ki jo moramo zadovoljiti. V
organizmu človeka stanje tenzije predstavlja motiv, ki jo je povzročila potreba (Gutić,
1991). Zaradi tega lahko za motivacijo trdimo, da je povezana z motivom in zahtevo po
njegovi uresničitvi (Treven, 1998, str, 75).

Slika 1: Temeljni motivacijski proces

tenzija

nezadovoljena
potreba

odprava
tenzije

vedenje

zadovoljena
potreba

motiv

Vir: Treven (1998, str. 75)
V organizaciji so zaposleni v stanju tenzije. Da bi zmanjšali ali odpravili tenzijo, opravljajo
različne aktivnosti. Čim večja je tenzija, tem več aktivnosti so pripravljeni narediti, da bi
zmanjšali občutek napetosti v svojem telesu. Zaposlenega, ki si zelo prizadeva popolno
opraviti določene aktivnosti, lahko sklepamo, da ga motivira želja po dosegu določenega
cilja. Potrebe so različne pri različnih ljudeh in tudi pri isti osebi v različnih obdobjih
življenja se potrebe razlikujejo. Za vodstvo organizacije je zelo pomembno, da opazi in
razume spremembe v potrebah zaposlenih (Treven, 1998, str. 76).
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3.3 MOTIVACIJSKE TEORIJE
V nadaljevanju bomo predstavili teorije raznih avtorjev in jih razdelili po prvinah
mehanizma motiviranja, in sicer (Ivanko, 2007, str. 69-78):
‒ teorije, usmerjene na potrebe,
‒ teorije, usmerjene na cilje,
‒ teorija, usmerjena na delovanje,
‒ druge teorije, ki se nanašajo na motivacijo.
Teorije, usmerjene na potrebe se ukvarjajo predvsem s potrebami kot izhodiščem za
motiviranje. Za proučevanje motivacijskih razmerij in struktur je pomembno poznati
različne zvrsti potreb, ki jih lahko razvrstimo (Ivanko, 2007, str. 69):
‒ na osnovne potrebe, ki se delijo na primarne in sekundarne;
‒ po Hairu jih delimo na fizične, družabne in egoistične;
‒ po Likertu ločimo ekonomske, egoistične in varnostne motive ter željo po novih
izkušnjah in ustvarjalnosti;
‒ po Maierju se potrebe razdelijo na prirojene, pridobljene in družbene;
‒ Maslow je ugotovil, da potreba, ki ni zadovoljena spodbuja in da za zadovoljevanje
potreb obstaja neko zaporedje. Potrebe je razdelil na fiziološke, potrebe po
varnosti, družbene potrebe, potrebe po samozaupanju in spoštovanju in potrebe
po javnem priznanju in samopotrjevanju;
‒ po Alderferju bo posameznik, če ne bo mogel zadovoljiti višje potrebe,
zadovoljeval nižjo potrebo;
‒ med teorijo potreb spada tudi McClellandova teorija;
‒ druge teorije so: Leavittova, Hackman-Oldhamova itn.
Najbolj znana motivacijska teorija je teorija potreb ali Maslowa motivacijska teorija, ki
je bila prvič objavljena leta 1943. Njena glavna značilnost je hierarhija potreb, ki jo lahko
ponazorimo s piramido ali stopnicami. Spodaj so elementarne fiziološke potrebe (potreba
po hrani, pijači, zraku, spanju), tem sledijo potrebe po varnosti (bivališča, ki ga ščiti pred
zunanjimi vplivi v najširšem pomenu besede), socialne potrebe (potreba po pripadnosti,
potreba po ljubezni), potreba po samospoštovanju (to so želje po moči, vplivu, ugledu) in
na vrhu še potreba po samopotrjevanju (to je želja posameznika, da se spopade z
zahtevnejšimi nalogami, kjer uspeh ni zagotovljen). Ko posameznik zadovolji potrebo nižje
ravni, si prizadeva za višjo, in ko to zadovolji, še k višji itd. Zadovoljevanje potreb poteka
po stopnicah oziroma ravneh navzgor, vendar se lahko zgodi, da posameznik »pade«
nekaj stopnic navzdol, in se nato ponovno vzpenja (Brejc, 2000, str. 50-51).

19

Slika 2: Hierarhija potreb Abrahama Maslowa

Vir: Treven (1998, str. 114)
Hierarhija delovne motivacije (Ivanko, 2005, str. 94):
‒ Fiziološke potrebe so osnovne človekove potrebe, ki omogočajo preživetje in
dokler niso zadovoljene, človek skoraj da nima drugih potreb (Uhan, 2000, str.
23). Ko so do zadostne mere zadovoljene, se sprožijo in postanejo motivacijski
dejavnik potrebe po varnosti. Osnovne potrebe zajemajo plačo, kosila, odmore za
kavo in lokacijske ugodnosti.
‒ Med potrebe po varnosti vključujejo osebno, čustveno, fizično in ekonomsko
varnost. Sem spadajo: načrti za napredovanje, sindikat, zdravstveno zavarovanje,
varnost zaposlitve, dostojni delovni pogoji, osebna človekova svoboda.
‒ Potrebe po pripadnosti oziroma socialne potrebe vključujejo sprejemljivost,
prijateljstvo, pripadnost, ljubezen in dobre delovne odnose.
‒ Potrebe po spoštovanju vključujejo odgovornost, dosežke, lastninsko pravico,
zaupanje, sloves, ugled in promocijo. Temeljijo na zmožnosti in priznavanju okolice
oziroma družbe. Notranji dejavniki spoštovanja samega sebe se kažejo v želji po
dokazovanju svojih sposobnosti, svoje samostojnosti in po doseganju rezultata.
Zunanji dejavniki spoštovanja pa se kažejo v želji, da bi nam drugi vse te vrline
priznali.
‒ Potrebe po samouresničevanju oziroma samoizpolnitvi vključujejo zadovoljstvo ob
delu in željo po ustvarjalnosti ter uresničevanju svojih zmožnosti. Pri teh potrebah
gre za osebni razvoj in uresničevanje lastnih zmožnosti.
Med teorije, usmerjene na potrebe, sodi tudi tako imenovana teorija ERG. Clayton
Adelfer je oblikoval tri temeljne skupine potreb, in sicer: potrebe po obstoju, potrebe po
pripadnosti in potrebe po osebnem razvoju (Hodgetts, 1991, str. 133 v Ivanko, 2007, str.
71):
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‒

‒
‒

Med potrebe po obstoju spadajo eksistenčne potrebe, in sicer za preživetje
(potrebe po hrani, pijači, obleki) ter potrebe po duševni in telesni varnosti (pravica
do dela in lastnine, potrebe po zaščiti).
Med potrebe po pripadnosti spadajo potrebe po varnosti, socialne potrebe in
potrebe po samospoštovanju.
Potrebe po osebnem razvoju pa se nanašajo na izražanje človekove osebnosti
glede uresničevanja njegovih sposobnosti, kot so: ustvarjalnost, razvoj in
produktivno delo.

Adelfer ugotavlja, da lahko posameznika motivira sočasno več vrst potreb. Upošteva se
tudi vpliv kulture, okolja, izobrazbe in družinskih vezi na ljudi ter individualne razlike med
njimi (Ivanko, 2007, str. 71).
Tretja teorija potreb je McClellandova teorija. David McClelland je željo posameznika
po dosežkih razčlenil na tri potrebe človeka (Ivanko, 2007, str. 71):
‒ Potreba po dosežkih. Posameznik s tako potrebo opravlja dela, ki so mu v izziv.
‒ Potreba po sodelovanju. Posameznik s tako potrebo teži k zasnovi in vzdrževanju
dobrih odnosov med ljudmi. Taka oseba je najbolj primerna za skupinsko delo.
‒ Potreba po moči. Posameznik ima željo po uveljavljanju čustvene in vedenjske
kontrole nad ostalimi. Taka oseba s takšno potrebo je najbolj primerna za vodilne
položaje.
Med teorije motivacije, usmerjene na cilje spada Herzbergova dvofaktorska
motivacijska teorija. Psiholog Frederick Herzberg je raziskal, kako vpliva zadovoljstvo
pri delu na učinkovitost in na motiviranost človeka (Herzberg, 1959). V svoji raziskavi je
vse motivacijske dejavnike razdelil na dve veliki skupini: na higienike in na motivatorje, ki
so prikazani v spodnji tabeli 1.

Tabela 1: Temeljni elementi dvofaktorske teorije

Higieniki
Nadzor
Odnos do vodje
Plača
Delovni pogoji
Status
Politika podjetja
Varnost pri delu
Odnosi s sodelavci

Motivatorji
Odgovornost
Uspeh
Napredovanje
Samostojnost
Pozornost
Razvoj

Vir: Treven (1998, str. 117)
Higieniki in motivatorji v delovnem okolju vplivajo na zaposlene na drugačen način.
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Higieniki (Treven, 1998, str. 117):
‒ sami ne spodbujajo ljudi k dejavnosti;
‒ odstranjujejo neprijetnosti ali kako drugače ustvarjajo pogoje za motiviranje;
‒ če niso ustrezno urejeni, povzročajo nezadovoljstvo.
Motivatorji (Treven, 1998, str. 117):
‒ spodbujajo ljudi k delu;
‒ kadar pa so prisotni, je nezadovoljstvo manjše;
‒ zadovoljstvo zaradi njih ni nič večje.
Herzbergova motivacijska teorija je za vodstveno osebje pomembna predvsem zato, ker
lahko uporabijo dve vrsti orodij za motiviranje zaposlenih, in sicer motivatorje, s katerimi
je mogoče pri posameznikih izzvati reakcije ali aktivnosti, in higienike, s katerimi se lahko
odstranijo nepotrebne napetosti in usmeri človekovo aktivnost v delovna opravila. Če je
zaposleni nezadovoljen v svojem delovnem okolju in bo vodstvo želelo povečati
učinkovitost zaposlenih, bodo uporabil drugo vrsto orodij in to so motivatorji (Treven,
1998, str. 118).
Naslednja teorija, ki prav tako spada med teorije, ki so usmerjene na cilje, spada
Leavittova teorija. Leavitt je skušal razložiti shemo delovanja motivov na splošno. Pri
tem modelu se sprožilec celotnega procesa imenuje potreba, kateri sledijo napetost, cilj,
aktivnost in olajšanje.
Potreba sproži spremenljivo stanje, saj gre za pomanjkanje nečesa v organizmu in
zahteva nadaljnjo aktivnost. Tej fazi rečemo tudi stanje pomanjkanja. Naslednja faza je
napetost, le ta potrebi sledi, jo spremlja ter osebo usmerja k cilju. Cilj je objekt, proces,
pojav, s katerim se potreba zadovolji ter s tem zmanjša in prinese občutek olajšanja. S
ciljem se zmanjša napetost. Potreba in napetost povzročata aktivnosti, ki so lahko
motorične, intelektualne ali senzorične. Zadnja stopnja modela pa je olajšanje. Gre za
subjektivno stanje v organizmu, ki ga je povzročilo doseganje cilja. V tej stopnji človek
točno ve, da je dosegel cilj.
S to teorijo razumemo celoten proces in faze motivacijskega ciklusa. Iz njega dobimo
odgovore, katerim aktivnostim je treba posvetiti pozornost. Zaposlenim je treba omogočiti
aktivnost, na podlagi katerih bodo zaposleni doživeli fazo olajšanja, s katero bodo
zaposleni vedeli ali je njegov motiv zadovoljen ali ne. S pomočjo postavljanja ciljev lahko
tako sprožimo želeno reakcijo (Lipičnik, 1998, str. 166-197).
Teorija usmerjena na cilje je tudi tako imenovana teorija javne izbire. Njen glavni
predstavnik je A. Downs, ki ugotavlja, da je za državne uradnike najpomembnejši
motivator želja po povečanju proračunskega deleža, saj vodi k izboljšanju statusa. Pravi,
da je mnogo težje ocenjevati vodilno osebje v državni upravi kot pa v zasebnem sektorju.
V zasebnem sektorju so presoje jasno merljive, in sicer uspešnost, višina plač, dividende
oziroma profitne stopenje. Državni uradniki pa si prizadevajo čim bolj povečati proračunski
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delež za svoje področje, ker se s tem povečuje njihova pomembnost, saj nadzirajo porabo
večjega deleža proračunskih sredstev in imajo s tem v državni upravi, javnosti in politiki
večji vpliv. Downs dokazuje, da imajo državni uradniki različne osebnostne lastnosti in tudi
uporabljajo različne poti za doseganje kar največjih koristi zase (Brejc, 2000, str. 52-53).
Teorija, usmerjena na delovanje, je tako imenovana teorija okrepitve. Kako z nagrado
ali kaznijo spreminjati človekovo vedenje, temelji na znani Skinnerjevi teoriji okrepitve
(Lipičnik, 1998, str. 175). Pri tej teoriji je vedenje v vlogi posledic. Teorija izhaja iz vplivov
okolja, posledic in reakcij, ki jih doživlja posameznik. Vzroke za človekovo obnašanje pa
išče zlasti v zunanjem svetu. Glavna motiva sta nagrada in kazen. S kaznijo izbrišejo
nezaželene oblike obnašanja, medtem ko se s pomočjo nagrade pridobivajo nove oblike
obnašanja (Ivanko, 2007, str. 76).
Osnovni vedenjski krog opišemo tako, da določena situacija predstavlja vrsto dražljajev, ki
vplivajo na odgovor v obliki vedenja. Vedenju sledijo posledica, nagrada ali kazen. Vrsta
posledice pa vpliva na vedenje v prihodnje (Ivanko, 2007, str. 76).
Zaposleni morajo med velikim številom različnih odločitev sprejeti take, za katere bodo
zanje nagrajeni, v nasprotnem primeru jih bodo nadrejeni začeli odpuščati. Vodja
organizacije lahko po potrebi posledice vedenja spreminja in s tem usmerja človekovo
dejavnost v želeno smer. Spreminjanje nezaželenega vedenja lahko temelji na treh
predpostavkah, in sicer na merljivem vedenju, vrsti okrepitve in na načrtovanju le-teh.
(Lipičnik, 1998, str. 176).
Kakšno naj bi bilo posameznikovo vedenje na delovnem mestu in kakšne posledice mu bo
to vedenje prineslo, pa posameznik ugotavlja na podlagi pravil, navodil in ciljev
organizacije. Vodstvo organizacij si prizadeva, da bi se povečalo želeno vedenje
zaposlenih (npr. točen prihod na delo) in zmanjšalo nezaželeno (npr. kraja pisarniškega
materiala, dolgi zasebni telefonski pogovori) (Ivanko, 2007, str. 77).
Okrepitev je dražljaj, ki vpliva na pogostost pojavljanja določenega odgovora ali vedenja.
Vedenje, ki se povezuje z ugodnimi posledicami, je pozitivno okrepljeno in se bo
pogosteje pojavljalo. Vedenje, ki pa se povezuje z negativnimi posledicami, je negativno
okrepljeno. S tem se verjetnost, da se bo ponovno pojavilo, zmanjša (Lipičnik, 1998, str.
411).
Med druge teorije motivacije spada teorija značilnosti dela. Pri tej teoriji glavne
razsežnosti dela vplivajo na kritična psihološka stanja, katera pri zaposlenem povzročajo
visoko stopnjo motiviranosti za delo. Posledice tega so osebni in delovni učinki (Ivanko,
2007, str. 78).
Delovni učinki pa so odvisni od psiholoških stanj, ki se pojavijo pri zaposlenem kadar
učinkovito opravlja svoje delo, in sicer (Ivanko, 2007, str. 78):
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‒
‒
‒

pomembnost dela: delo je treba opravljati, ker je pomembno zanj ali za koga
drugega;
doživljanje odgovornosti: zaposleni začuti občutek osebne odgovornosti za
opravljeno delo;
poznavanje delovnih rezultatov: zaposleni s tem oceni uspešnost svojega dela.

Model poudarja tudi značilnosti (Ivanko, 2007, str. 78):
‒ individualnih razlik med zaposlenimi. Učinek, ki je povezan z značilnostmi dela na
zaposlene, je različen.
‒ potrebe po razvoju. Zaposleni so učinkoviti in zadovoljni s svojim delom, kadar
njihovo delo zagotavlja uporabo različnih spretnosti, različnost in pomembnost
nalog ter povratno zvezo.
Teorija značilnosti dela vsebuje naslednje postavke (Možina in drugi, 1998, str. 150):
‒ Temelji na notranjem pomenu dela, na občutku odgovornosti in zadovoljstvu
posameznika. Nekateri zaposleni pa imajo delo kot sredstvo za pridobivanje
prihodka.
‒ Zaposleni dobro delajo le, če so zadovoljni, to pa so, če v delu najdejo smisel in če
je nanje prenesena odgovornost za delo.
‒ Potrebno je oblikovati raznovrstno delo, pri katerem lahko zaposleni uporabi svoje
sposobnosti in spretnosti ter sodeluje pri načrtovanju in oblikovanju dela.
Teorija spodbujanja pravi, da je spodbujanje dejavnik, ki v veliki meri vpliva na
človekovo učenje in posameznikovo vedenje. Pri tej teoriji so temelj zunanje nagrade, s
katerimi želi vplivati na posameznikovo vedenje. Pri tem pa zanemarja občutke človeka,
njegova pričakovanja in tudi druge notranje dejavnike. Zaposleni z raznolikimi in
zanimivimi deli, so notranje in osebno bolj motivirani za opravljanje dela. Za njih že samo
delo pomeni nagrado (notranja nagrada). Zunanje nagrade imajo po tej teoriji negativen
učinek na osebno, motivacijo in sicer, če bo posameznik začel prejemati zunanje nagrade
za naloge, za katere je osebno motiviran, se bo njegova motivacija sčasoma začela
zmanjševati. Zaposlenim, katerim njihovo delo ni zanimivo in zaradi tega osebna
motivacija ni izrazita, so zunanje nagrade nujne. V takšnih primerih brez zunanjih nagrad
takšnih del ne bi opravljal nihče (Ivanko, 2007, str. 78).
Teorija pravičnosti pravi, da če želimo visoko stopnjo motivacije za delo je pomembno,
da se zdi zaposlenim proces ugotavljanja pripadanja nagrad pošten in da pri tem veljajo
vnaprej dogovorjena pravila (Ivanko, 2007, str. 82).
Adams (v Ivanko, 2007, str. 82) opredeljuje pomen pravičnosti pri delovni motivaciji.
Zaposleni zelo radi primerjajo svoje vložke v delovni proces in prejemke z vložki drugih, ki
so zaposleni v isti, podobni ali kateri drugi organizaciji. Zaposleni se zavedajo, v kakšnem
razmerju so njegovi prejemki za opravljeno delo s tistim, kar so vložili v delovni proces.
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Temeljni dejavniki za primerjavo so (Ivanko, 2007, str. 82):
‒ vložki,
‒ prejemki (pozitivni ali negativni) in
‒ osebe za primerjavo (v organizaciji ali v kateri drugi organizaciji ter s
posameznikom ali skupino).
Ko si posameznik izbira osebo za primerjavo, upošteva tri spremenljivke (Ivanko, 2007,
str. 82):
‒ raven plače,
‒ stopnja izobrazbe in
‒ delovna doba.
Če občutijo nepravičnost, si jo prizadevajo zmanjšati: izkrivijo svoje sposobnosti, izkrivijo
resničnost do drugih, izberejo drugo osebo za primerjavo, povečujejo vložke (da
upravičijo večje nagrade), zmanjšujejo vložke (da nadomestijo manjšo nagrado) ter
zapuščajo delodajalce (Lipičnik, 1998, str. 175).

3.4 MOTIVACIJA V JAVNI UPRAVI

3.4.1 JAVNA UPRAVA

O motivaciji v javni upravi je že veliko napisanega in raziskanega od raznih domačih in
tujih avtorjev. Za motivacijo v javni upravi je značilno, da je posebna in se razlikuje od
motiviranja v zasebnem sektorju. Zaradi določenih dejavnikov je motiviranje javnih
uslužbencev že tako oteženo, v tem kriznem času pa varčevalni ukrepi še dodatno otežijo.
Javna uprava je del javnega sektorja11 (Virant, 2009, str. 18):
‒ v funkcionalnem smislu je del procesa odločanja o javnih zadevah;
‒ v organizacijskem smislu je skupek organov in organizacij, ki zagotavljajo
strokovne podlage za odločanje in neposredno izvršujejo sprejete odločitve.
Javno upravo lahko definiramo kot delo procesa javnega upravljanja, ki poteka na izvršilni
ravni, lahko pa tudi kot aparat, ki zagotavlja strokovne podlage za politično odločanje in
izvršuje sprejete politične odločitve parlamenta, vlade, občinskega sveta in župana. Javno
upravo sestavljajo (Virant, 2009, str. 19):
‒ državna uprava z vlado na čelu,
‒ občinske uprave z župani na čelu,
‒ nosilci javnih pooblastil (javne agencije, javni skladi, zbornice, javni zavodi).
11

Javni sektor je širši pojem, ki ga poleg javne uprave sestavljajo še javni zavodi, javna podjetja,
in druge neprofitne organizacije (Brejc, 2004, str. 14).
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Definicije javne uprave raznih avtorjev imajo po Stillmanu (1996, str. 24) sledeče skupne
točke:
‒ uvršča v sfero izvršilne veje oblasti,
‒ skrbi za izvrševanje javnih politik,
‒ je udeležena pri reševanju problemov človeškega ravnanja,
‒ se po več lastnostih razlikuje od zasebnega sektorja,
‒ je proizvodnja javnih dobrin in storitev,
‒ je ukoreninjena v pravni sistem in
‒ je namenjena izvrševanju zakonov.

3.4.2 JAVNI USLUŽBENEC

Področje zaposlovanja v javni upravi je določeno z zakonskimi in podzakonskimi akti, v
katerih je med drugim tudi definiran pojem javni uslužbenec. Med javne uslužbence
spadajo vsi, ki so zaposlenih v javnem sektorju.
Prvi člen Zakona o javnih uslužbencih pravi, da je javni uslužbenec »posameznik, ki sklene
delovno razmerje v javnem sektorju«, ki ga v skladu za omenjenim zakonom sestavljajo
(ZJU, 1. člen):
‒ državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti,
‒ javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi,
‒ druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti.
»Najsplošnejša definicija javnega uslužbenca opredeljuje kot tistega, ki v okviru svojega
poklica opravlja izvršne in upravne naloge v upravnem sistemu, ki se razlikujejo od
opravljanja političnih nalog« (Haček, 2005, str. 46).
Javni uslužbenci izvajajo naloge v skladu z načeli, ki so opredeljena v prvem delu Zakona
o javnih uslužbencih (ZJU, 7.-15. člena):
‒ načelo enakopravne dostopnosti (zagotovljena je enakopravna dostopnost
delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji),
‒ načelo zakonitosti (naloge se izvršujejo na podlagi in v mejah ustave,
mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov),
‒ načelo strokovnosti (izvrševanje nalog strokovno, vestno, pravočasno),
‒ načelo častnega ravnanja in spoštovanja poklicne etike,
‒ načelo zaupnosti (dolžnost varovanja podatkov),
‒ načelo odgovornosti za rezultate (kvalitetno, hitro in učinkovito izvrševanje javnih
nalog),
‒ načelo dobrega gospodarja (gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva),
‒ načelo varovanja poklicnih interesov (javnega uslužbenca mora delodajalec
varovati pred šikaniranjem, grožnjami itd.
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3.4.3 ZNAČILNOSTI MOTIVACIJE V JAVNI UPRAVI

Osterloh in Frey (v: Houston, 2011, str. 762) pravita, da ko gre za motivacijo javnega
sektorja, so veliko bolj cenjeni notranji kot zunanji delovni motivi (Crewson 1997; Houston
2000). Pri notranji motivaciji gre za zadovoljstvo, ki ga nudi naloga. Te naloge so
označene kot ''zanimive'' naloge, tiste, ki predstavljajo izziv, so prijetne ali osebno
pomembne. Idealen spodbujevalen sistem za notranje motivirano vedenje se skriva v
vsebini dela, ki je zadovoljivo in izpolnjujoče.
V raziskavi je sodelovalo 11 držav iz ZDA, ter evropske države Belgija, Danska, Finska,
Francija, Velika Britanija, Irska, Norveška, Švedska in Švica. Skupaj je sodelovalo 7012
anketirancev, ki so zaposleni v javnem sektorju. Med najpomembnejše motivacijske
dejavnike v javni upravi so uvrstili (Houston, 2011, 765- 767):
‒ pomoč drugim ljudem,
‒ koristno delo za družbo,
‒ zanimivo delo,
‒ visok dohodek,
‒ možnost napredovanja,
‒ varnost zaposlitve.
Pomanjkanje motivacije je značilno za marsikatero organizacijo in prav tako tudi za javno
upravo. O motivaciji v javni upravi se veliko govori, veliko je napisanega, raziskanega in
dokazanega, kljub temu pa se vse prevečkrat srečujemo z nemotiviranimi uslužbenci.
Dokazano je dejstvo, da visoko motivirani uslužbenci delajo več in bolje kot slabo
motivirani ali nemotivirani. Za motiviranje zaposlenih v javni upravi je značilno, da je
zaradi določenih okoliščin še posebej oteženo, in sicer (Brejc, 2004, str. 63):
‒ mnenje javnosti ni naklonjeno javni upravi, ker prevladuje splošno prepričanje, da
v javni upravi delajo malo ali nič, javno upravo pa krivijo tudi za napake drugih
(npr. politike),
‒ v javni upravi občasno zmanjšujejo število zaposlenih zaradi političnih razlogov,
personalnih sprememb, kar pa negativno vpliva na motiviranost uslužbencev,
‒ pomanjkanje jasnih ciljev v javni upravi, zaradi katerih je prav tako oteženo
razumevanje povezave med njihovimi dosežki in uspešnostjo organizacije,
‒ za določen del javne uprave je značilna preobremenjenost javnih uslužbencev
(preveč dela ter premalo časa),
‒ v javni upravi uslužbenci za opravljeno delo le redko dobijo priznanje,
‒ dosežkov javne uprave »ne vidita« in ne priznavata niti javnost, niti politika,
‒ strogo formalno in zapleteno komuniciranje, ki večino poteka v zaprtih krogih.
Vodilno osebje ima možnost zvišanja motiviranosti uslužbencev, ob upoštevanju
naslednjih zahtev (Brejc, 2004, str. 63-64):
‒ ustrezne delovne razmere,
‒ prijetno fizično delovno okolje,
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‒
‒
‒
‒
‒

oblikovanje dela, da omogoča zaposlenim osebno in strokovno rast,
fleksibilen delovni čas, ki je prijazen za uslužbenca in njegovo družino ter primeren
za socialno in strokovno življenje uslužbenca,
delovno okolje, ki zaščiti pravice uslužbenca,
timsko delo in komuniciranje,
možnost sodelovanja pri odločanju.

Priporočila za visoko stopnjo motiviranosti uslužbencev v javni upravi po Halachimovem in
Krogtovem mnenju so, da (Brejc, 2004, str. 64):
‒ morajo biti javni uslužbenci seznanjeni z možnimi izzivi in dosegljivimi cilji;
‒ morajo biti javni uslužbenci deležni povratnih informacij o tem, ali delajo dobro ali
ne;
‒ potrebujejo javni uslužbenci pomoč, da se naučijo delati dobro in izboljšajo svojo
učinkovitost;
‒ je za vsakega uslužbenca pomembno, da je dovolj odgovoren in pristojen ter da
razvija vizijo in kariero v organizaciji;
‒ je potrebno oblikovati učinkovite delovne procese, zadostna in učinkovita delovna
sredstva, prijetno vzdušje, organizacijsko kulturo, zadostno participacijo zaposlenih
pri odločanju, skratka dobre delovne pogoje;
‒ je potrebno uskladiti potrebe in želje vodilnega osebja in zaposlenih, pri tem pa je
potrebno upoštevati posameznika;
‒ je treba preprečiti nezadostno dejavnost javnih uslužbencev, saj ta povečuje
nadzor vodilnega osebja, s tem pa se zmanjšuje samostojnost zaposlenih.
Posledica tega je zmanjšanje učinkovitosti;
‒ se je potrebno izogibati preobremenjenosti z delom, ker povzroča stres in
zmanjšuje učinkovitost;
‒ se morajo uslužbenci zavedati svojih pravih zmožnosti, ker lahko nerealna
samopodoba ljudi vodi v pretirana pričakovanja glede kariere in do frustracij;
‒ je potrebno javne uslužbence obravnavati pravično in pošteno, da se tako tudi
počutijo;
‒ bi naj javni uslužbenci občutili, da vodilno osebje skrbi zanje in za njihovo blaginjo
prav toliko kot za svojo.

3.5 MOTIVACIJA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Mihalič trdi, da je zadovoljstvo za vsakega zaposlenega največ, kar si lahko posameznik
želi pri delu in na delovnem mestu. Je ključni predpogoj za to, kar lahko sploh doseže.
Prav tako so zadovoljni zaposleni največ, kar si lahko želi vsak vodja, vsaka organizacija
ter predpogoj za vse, kar lahko skupaj dosežejo. »Le zadovoljni zaposleni so namreč lahko
pri delu učinkoviti in uspešni in zato je lahko vsaka organizacija učinkovita in uspešna le,
če je v njej velika večina posameznikov zadovoljnih. Vzrok je namreč v tem, da je
organizacija močna le toliko, koliko je močan človeški kapital v njej, človeški kapital pa
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bodo hitreje in intenzivneje generirali tisti posamezniki, ki so zadovoljni« (Mihalič, 2008,
str. 4).
Raziskovalci motivacije poudarjajo, da je pričakovanje časovno pred motivacijo, ki kot
neka sila sproži reakcijo in smo zadovoljni, če se pričakovanja izpolnijo. Zadovoljstvo je
praviloma tem večje, čim pomembnejši je izpolnjen motiv za tistega, ki ga doživlja. Ljudje
se želimo približati zadovoljstvu in izogniti nezadovoljstvu. Po tej logiki so velika
pričakovanja posledice velike motivacije in nasprotno velika razočaranja pa posledica
premajhnih pridobitev. Takšno razmišljanje pripelje do ugotovitev, da bi se zadovoljstvo,
če so obljube vedno izpolnjene, dalo uporabiti kot sredstvo za motiviranje in s tem za
doseganje učinka (Lipičnik v Možina in drugi, 2002, str. 477).
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4 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI IN DEMOTIVACIJA
4.1 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI
Če želimo v celoti razumeti, kaj zaposlene motivira, je tudi prav, da vemo, kaj je pa tisto,
kar jih demotivira. V tem poglavju bomo spoznali motivacijske dejavnike, demotivacijo ter
njene značilnosti.
Za razumevanje in uspešno vplivanje na motivacijo, je potrebno razumeti dejavnike, ki
nanjo vplivajo. Dejavnike, ki vplivajo na motivacijo delimo na tri skupine, in sicer glede na
(Lipičnik, 1998, str. 162):
‒ individualne razlike,
‒ lastnosti dela in
‒ organizacijsko prakso.

Slika 3: Interakcija med tremi dejavniki, ki vplivajo na motivacijo

INDIVIDUALNE
RAZLIKE

MOTIVACIJA
A

ZNAČILNOSTI DELA

potrebe, stališča

različne značilnosti,
prepoznavanje nalog,
značilnosti nalog,
avtonomija

ORGANIZACIJSKA
PRAKSA
sistem nagrad, pravil

Vir: Lipičnik (1998, str. 162)
Razlike med posamezniki. Vsak posameznik ima svoje lastne potrebe, vrednote,
stališča, interese, ki jih prinese s seboj na delo. Te lastnosti se med posamezniki
razlikujejo in zato nas zanima in se sprašujemo, kaj ljudi motivira. Za nekatere ljudi je bolj
pomembna materialna motivacija, za druge pa nematerialna motivacija. Pomembno pa je,
da se zavedamo, da individualne razlike izvirajo iz osebnosti in delovnih vrednot (Lipičnik,
1998, str. 162).
Lastnosti dela. Značilnosti dela so dimenzije, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Te
značilnosti vključujejo zahteve po različnih zmožnostih ter določajo, kateri zaposleni lahko
delo opravi od začetka do konca (Lipičnik, 1998, str. 163).
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Organizacijska praksa. Sestavljena je iz pravil, splošne politike, menedžerske prakse
ter samega sistema nagrajevanja v organizaciji. Pod pojmom nagrada razumemo vse, kar
pritegne nove delavce in preprečuje sedanjim zaposlenim, da bi zapustili organizacijo
(Lipičnik, 1998, str. 163).
Kariera. Poleg zgoraj naštetih dejavnikov spada tudi kariera med motivacijsko sredstvo,
ki človeka sili v ustrezne aktivnosti. Lahko jo opredelimo kot dejavnost, ki je načrtovana
ali nenačrtovana, ki vključuje prvine napredovanja, samouresničevanja in osebnega
razvoja v določenem obdobju. Pri načrtovanju kariere moramo upoštevati dejavnike kot
so: politične spremembe, ekonomske pritiske, nove organizacijske oblike, tehnologijo in
tudi okolje organizacije, poklice in posamično kariero. Pomembno je, da cel čas
preverjamo, ali smo načrtovano kariero resnično dosegli (Ivanko, 2002, str. 30).

4.2 DEMOTIVACIJA
Z varčevalnimi ukrepi je Vlada Republike Slovenije posegla v sredstva, namenjena
delovanju javnega sektorja in javnih uslužbencev, da bi tako znižala javne izdatke, v
našem primeru na račun javne uprave in javnih uslužbencev. Zaposlenim so se pravice
zmanjšale, omejile in nekatere tudi odvzele. Znižale so se plače, regres za letni dopust,
regres za prehrano, dnevnice itd.; omejili so izplačila za delovno uspešnost, število dni
letnega dopusta, zaposlovanja itd. in odvzeli pravice do izobraževanja, napredovanja,
nagrajevanja itd. Z vsemi temi ukrepi so se posledično naložile dodatne obveznosti na
zaposlene. Povsem normalno je, da se pri večini zaposlenih pojavi nezadovoljstvo, če se
zniža plačilo za delo, naloži dodatno delo in takšni pogoji trajajo nekaj časa. Z
nezadovoljstvom zaposlenih na delu je povezana demotiviranost zaposlenih.
Brejc (2000) in Treven (1998) ugotavljata, da so ljudje najpomembnejši dejavnik
organizacije. Dve organizaciji imata lahko enako oziroma zelo podobno tehnologijo za
proizvodnjo določenega izdelka, delujeta v približno enakih pogojih, vendar je eno
uspešnejše od drugega. Dva državna organa, ki sta podobna ali enaka po funkciji,
pristojnostih, po številu zaposlenih, imata enako informacijsko tehnologijo, kljub temu pa
je eden uspešnejši od drugega (Brejc, 2000, str. 23).
Izguba motivacije oziroma demotivacija je zahrbten pojav. Občutimo jo enako kot
zobobol: ne ogroža našega življenja, vendar pa nas izčrpava. Vodilno osebje mora
spoznati, kdaj ljudje niso zadovoljni s svojim delom, in s tem izpolnjujejo prvi pogoj za
izpolnitev njihove motivacije (Keenan, 1996, str. 12).
Demotivacijo zaposlenih v praksi je težje prepoznati, saj le ti ne povedo, kako se počutijo,
pa tudi zelo redko priznajo, da niso zadovoljni. Nezadovoljstvo se lahko prepozna v
splošnem vedenju zaposlenih. Nekatera od znamenj so (Keenan, 1996, str. 6):
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
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nesodelovanje zaposlenih, kadar je treba vložiti dodaten trud;
prostovoljno ne opravljajo dodatnega dela;
zamujajo na delo in odhajajo prezgodaj iz službe ali pa si vzamejo prost dan, ne
da bi to zadovoljivo pojasnili;
podaljšajo si odmor za malico ali kosilo, tako da bi bili čim manj časa na delu;
dela ne opravljajo pravočasno;
ne dosegajo postavljenih zahtev;
pogosto se pritožujejo zaradi nepomembnih reči;
prelagajo odgovornost na druge, kadar se kaj zaplete;
ne želijo se držati navodili.

Možina in drugi (1994, str. 517) med nasvete, s katerimi se je moč izogniti demotivaciji
zaposlenih, štejejo:
‒ motivacijo je potrebno neprestano vzdrževati,
‒ nevarnost reševanja motivacijskih problemov nevtraliziramo, če delo poteka v
medsebojnem zaupanju,
‒ uporabljajo naj se le tista motivacijska orodja, ki spadajo v organizacijsko kulturo,
‒ potrebno je vzpostaviti takšno organizacijsko kulturo, s katero pridemo do
mehanizmov, ki vplivajo na ravnanje ljudi.
Lipičnik (1998, str. 178) navaja, da je že dovolj, če upoštevamo priporočila, s katerimi
lahko uničimo doseženo motivacijo:
‒ naj ne bo sumljiva nova ideja, ki prihaja od spodaj,
‒ vodja mora kritizirati sproščeno ter mora pokazati, kaj zna in kaj velja,
‒ opozarjanje na probleme je znak neuspešnosti,
‒ situacijo je treba kontrolirati in obvladovati,
‒ ni zaželjeno, da informacije krožijo prosto,
‒ odločitve vodstva naj podrejeni čim prej izvajajo,
‒ vodja se mora zavedati, da ve vse, kar je potrebno za delo.
Uničevanje motivacije pa se lahko razširi tudi na druga področja, na primer na sistem
nagrajevanja (Denny, 1997, 31-42):
‒ če zaposleni zaznajo, da plača ni povezana z uspešnim delovnim vedenjem;
‒ če zaposleni ocenijo, da je sistem nagrajevanja nepravičen;
‒ če plača izgubi prvotni namen in jo začnejo imeti za socialno podporo.
Denny posebej opozarja, da mora vodilno osebje biti posebej pozorno na posamezne
vzroke nemotiviranosti, med katere spadajo pomanjkanje samozavesti, občutek
nepomembnosti, slaba komunikacija med zaposlenimi in strah pred napakami.
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5 PREDSTAVITEV ZAVODA IN POMURSKE REGIJE
5.1 CENTER ZA SOCIALNO DELO
Center za socialno delo je statusno gledano javni zavod12, v okviru katerega se izvajajo
socialno varstvene dejavnosti z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav
posameznika in družine ter naloge s področja starševskega varstva in družinskih
prejemkov (CSD Lendava, 2014).
V Sloveniji deluje 62 centrov za socialno delo, ki jih je ustanovila država za pomoč
državljanom v stiski. So institucije z veliko dinamike in posledično podvrženi
spremembam. Na centru za socialno delo gre za opravljanje nalog in izvajanje storitev,
katerih osnova so ljudje, ki te naloge in storitve opravljajo, jih nenehno razvijajo in
vzdržujejo. Izvajanje teh nalog in storitev si brez ljudi sploh ne moremo predstavljati.
Strokovne naloge centrov za socialno delo v Sloveniji obsegajo (SCSD, 2014):
‒ varstvo otrok in družine (dovolitev sklenitve zakonske zveze, urejanje starševstva,
razveza zakonske skupnosti ali razpad zunajzakonske skupnosti, urejanje odnosov
v družini, ukrepi centra za socialno delo);
‒ varstvo otrok (rejništvo, posvojitve, skrbništvo, obravnava otrok izven sodnega
postopka, obravnava mladoletnih v sodnem postopku);
‒ varstvo odraslih (obravnava storilcev kaznivih dejanj, skrbništvo, urejanje statusa
invalida, urejanje pravice do družinskega pomočnika, obravnava starejših oseb,
obravnava oseb s težavami);
‒ denarne socialne pomoči;
‒ starševsko varstvo in družinski prejemki;
‒ koordinacija za preprečevanje nasilja, za izvrševanje nadomestne kazni zapora, za
obravnavo oseb v skupnosti s težavami v duševnem zdravju;
‒ storitve (socialna preventiva, prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini
za dom, pomoč družini na domu, vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi
pogoji, oprostitev pri plačilu storitve (pomoč na domu, institucionalno varstvo));
‒ programi.

5.2 POSLANSTVO IN VIZIJA CENTRA ZA SOCIALNO DELO
Poslanstvo centra za socialno delo »je izboljšanje kvalitete življenja in socialne
vključenosti občanov tako, da vsem, ki potrebujejo pomoč pri premagovanju njihove
stiske in težave pomagajo v okviru zakonskih zmožnosti, da skupaj z njimi poiščejo
rešitev, ki je za njih najbolj sprejemljiva. Poslanstvo CSD je v močni povezavi z vizijo CSD
ter se dobro izraža skozi že uveljavljeni slogan« (CSD Ljutomer, 2014):
12

49. člen Zakona o socialnem varstvu ga opredeli kot javni socialno varstveni zavod.
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Celovita Skrb za Druge
Vizija: »Po zaslugi vseh zaposlenih, ki vsak po svoje prispeva k začrtani viziji, se CSD
Ljutomer razvija v smeri oblikovanja visoko strokovne institucije socialnega varstva, s
pozitivno notranjo klimo in povezanostjo med člani kolektiva, odzivno na potrebe v okolju
in prilagodljivo na zunanje spremembe, prijazno in občutljivo do stisk in težav
uporabnikov, ki razpoznavno prispeva k rasti kvalitete življenja ljudi, ki se znajdejo v
socialnih stiskah in težavah. Svojo vizijo nenehno gradimo in spreminjamo glede na
potrebe uporabnikov in zaposlenih« (CSD Ljutomer, 2014).

5.3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Slika 4: Organigram Centra za socialno delo Lendava

Vir: CSD Lendava (2014)
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5.4 ZAPOSLENI
Zaposleni na centru za socialno delo so javni uslužbenci. 1. člen Zakona o javnih
uslužbencih določa, da je javni uslužbenec posameznik, ki sklene delovno razmerje v
javnem sektorju13 (ZJU, 1. člen).
Sistem plač zaposlenih na centrih za socialno delo ureja poseben zakon, in sicer Zakon o
sistemu plač v javnem sektorju. Prvi člen določa, da ta zakon ureja sistem plač
funkcionarjev in javnih uslužbencev v javnem sektorju, pravila za njihovo določanje,
obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače, postopke
za spremembe razmerij med plačnimi skupinami in plačnimi podskupinami (ZSPJS, 1.
člen).
Izobrazba zaposlenih na centrih za socialno delo je predpisana z zakonom. 69. člen
Zakona o socialnem varstvu pravi, da socialno varstvene storitve opravljajo strokovni
delavci in strokovni sodelavci (ZSV, 69. člen). Isti zakon tudi razloži, kdo so omenjeni
delavci:
‒ Strokovni delavci so delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo, ki izobražuje za
socialno delo in so opravili pripravništvo ter strokovni izpit za delo na področju
socialnega varstva.
‒ Strokovni delavci so tudi delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke
smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke,
zdravstvene smeri.
‒ Strokovni sodelavci14 pa so delavci, ki opravljajo posamezne socialno varstvene
storitve in so končali programe izobraževanja v skladu s posebnimi predpisi ter
imajo opravljeno pripravništvo in strokovni izpit.

5.5 POMURSKA REGIJA
Pomurska regija je ena od dvanajstih statističnih regij v Sloveniji. Leži na najbolj
severovzhodnem delu države in je najbolj ravninska in najbolj kmetijska regija Slovenije.
Značilnosti regije so rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet, kar pa ustvarja
ugodne razmere za poljedelstvo (SURS 2013, str. 41).

13

Javni sektor sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne
agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, ter druge osebe javnega prava, če
so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti (2. člen, ZJU).
14
70. člen Zakona o socialnem varstvu Ur. list RS, št. 3/2007 .
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Slika 5: Pomurska regija

Vir: Wikipedija (2014)
Posebnost pomurske regije je, da spada med manj razvite in gospodarsko najbolj zaostale
slovenske regije s slabimi zaposlitvenimi in poslovnimi možnostmi. Odročna lega in slabe
prometne povezave slabo vplivajo na gospodarski položaj regije. Ta se med drugim
odraža v nizkem BDP-ju na prebivalca in najvišji stopnji registrirane brezposelnosti v
državi (SURS, 2013, str. 41).
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6 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
6.1 DOLOČITEV VZORCA RAZISKAVE
Raziskava je bila izvedena na štirih centrih za socialno delo v pomurski regiji, in sicer v
Lendavi, Murski Soboti, Gornji Radgoni in Ljutomeru. Anketirani so bili zaposleni na
posameznih centrih za socialno delo, ki imajo elektronske naslove.

6.2 OPREDELITEV VPRAŠALNIKA
Anketni vprašalnik zajema štiri dele:
V prvem delu anketnega vprašalnika so anketiranci s pomočjo Pogačnikovih delovnih
motivov razvrstili 15 delovnih motivov glede na pomembnost. V koloni »Takšno je moje
delo« so razvrstili motivacijske dejavnike, ki so za njihovo sedanje delo najbolj značilni. V
drugi koloni »Takšno delo bi želel/a« pa so razvrščali motivacijske dejavnike po
pomembnosti, ki si jih pri svojem delu želijo. Razvrstili so jih od najpomembnejšega
motivacijskega dejavnika do najmanj pomembnega. Razhajanje med kolonama nam
pokaže področja motivacijske napetosti in dejavnike, ki v času krize motivirajo zaposlene.
V drugem delu vprašalnika so anketiranci odgovorili na vprašanja o vplivu posameznega
varčevalnega ukrepa na motivacijo. Za posamezni varčevalni ukrep (znižanje plače,
zamrznitev napredovanj, znižanje dnevnic, prepoved izplačil plač za delovno uspešnost,
znižanje regresa …) so z ocenami od 1 do 5 (1 - ne vpliva, 5 - zelo vpliva) ocenili vpliv na
motivacijo.
V tretjem delu vprašalnika je podanih sedem trditev v zvezi z varčevalnimi ukrepi.
Zaposleni so z ocenami od 1 do 5 (1 - popolnoma se ne strinjam, 5 - popolnoma se
strinjam) podali svoja stališča do varčevalnih ukrepov v javni upravi.
V četrtem delu anketnega vprašalnika so demografska vprašanja, in sicer o spolu, starosti,
izobrazbi, stalnosti zaposlitve, delovni dobi. Odgovori so potrebni za splošno predstavo o
anketirancih in za potrditev hipoteze. Anketiranci so označili izbrani odgovor.

6.3 IZVEDBA RAZISKAVE
Anketne vprašalnike sem po elektronski pošti poslala na vse štiri centre za socialno delo,
vsem zaposlenim, ki imajo elektronske naslove. Le-ti so imeli dva dni časa, da anketo
izpolnijo in jo vrnejo. Rezultate sem pridobila s spletnim računalniškim orodjem za
izdelovanje anket, obdelala sem jih z računalniškim programom 1ka in Excel ter
pridobljene rezultate interpretirala.
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7 RAZISKAVA
VPLIVA
VARČEVALNIH
UKREPOV
NA
MOTIVACIJO ZAPOSLENIH NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO
V POMURSKI REGIJI
V tem poglavju je predstavljena raziskava na osnovi prejetih anketnih vprašalnikov.
Anketni vprašalnik je sestavljen iz štirih delov in vsak del je sestavljen iz več vprašanj.
I.
II.
III.
IV.

del:
del:
del:
del:

»Takšno je moje delo« in »Takšno delo bi želel/a«
Vpliv varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih
Stališča zaposlenih do varčevalnih ukrepov
Demografska vprašanja

Na prvi strani anketnega vprašalnika so navodila za izpolnjevanje. V prvem delu so
anketiranci razvrstili 15 delovnih motivov po pomembnosti na osnovi trenutnega
delovnega mesta. Pod ena so uvrstili delovni motiv, ki je za njihovo sedanje delo najbolj
značilen, pod dva so uvrstili motiv, ki je malo manj značilen in tako naprej do petnajstega
delovnega motiva, ki je za njihovo sedanje delo najmanj značilen.
Pri naslednjem vprašanju so motive razvrščali na podoben način, le da so 15 delovnih
motivov razvrstili po pomembnosti na osnovi lastnih želja, od tistih, ki jim največ pomenijo
in bi si želeli, da bi tako bilo, pa vse do najmanj pomembnega delovnega motiva, tistega,
ki si ga najmanj želijo.
V drugem delu so anketiranci odgovarjali na vprašanja o vplivu posameznega
varčevalnega ukrepa na motivacijo za delo. Anketiranci so označili stopnjo vpliva po
petstopenjski lestvici, pri čemer posamezne ocene pomenijo naslednje:
1- ne vpliva,
2- malo vpliva,
3- delno vpliva,
4- vpliva,
5- popolnoma vpliva.
Tretji del anketnega vprašalnika je zajemal trditve o stališčih zaposlenih o varčevalnih
ukrepih. Anketiranci so označili oceno strinjanja s posamezno postavljeno trditvijo po
petstopenjski lestvici, pri čemer posamezne ocene pomenijo naslednje:
1- popolnoma se ne strinjam,
2- večinoma se ne strinjam,
3- občasno se strinjam,
4- večinoma se strinjam,
5- popolnoma se strinjam.
V četrtem delu so demografska vprašanja in anketiranci so označili kategorijo, v katero
sodijo po spolu, starosti, izobrazbi, delovni dobi in stalnosti zaposlitve.
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Anketa je izdelana v elektronski obliki in je dostopna na spletnem naslovu
https://www.1ka.si/a/40222.
Iz rezultatov demografskih vprašanj so za lažje razumevanje izračunani deleži posameznih
odgovorov. Pri ostalih dobljenih podatkih so izračunane povprečne vrednosti odgovorov.
Povprečje ali aritmetična sredina »je kvocient vsote vseh vrednosti statistične
spremenljivke s številom vseh vrednosti« (Rožič in drugi, 2007, str. 7) .
Če je niz podatkov označen kot x = ( x1 , x 2 , ..., x n ) , potem je aritmetična sredina izračunana
po enačbi (Wikipedia):

x=

1 n
1
xi = ( x1 + ... + xn ) .
∑
n i =1
n

7.1 RAZISKAVA VPLIVA VARČEVALNIH UKREPOV NA MOTIVACIJO
ZAPOSLENIH NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO LENDAVA
Dne 17. 4. 2014 sem po elektronski pošti poslala dopis na Center za socialno delo
Lendava, v katerem sem zaprosila za sodelovanje in priložila povezavo do spletne ankete.
K sodelovanju so bili povabljeni vsi zaposleni, ki imajo elektronsko pošto. Anketiranci so
imeli dva dni časa, in sicer 17. in 18. aprila 2014, da so izpolnili in oddali anketo. Anketni
vprašalnik je bil poslan sedemnajstim zaposlenim, od tega je deset zaposlenih odgovorilo,
kar predstavlja 59-odstotno odzivnost.
Grafikon 1 in 2 prikazujeta prejete odgovore na osnovi zastavljenih vprašanj po lestvici
delovnih motivov Vida Pogačnika, med katere sodijo lahko delo, dobre možnosti
napredovanja, dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji, dobra plača in druge
materialne ugodnosti, nagrajevanje, dobri odnosi s sodelavci, stalnost zaposlitve, dobre
možnosti strokovnega razvoja, svoboda in samostojnost, ugled dela, ustvarjalno delo,
varno delo, dober vodja in zanimivo delo.
Zaposleni so delovne motive razvrstili po pomembnosti. Pod ena so uvrstili delovni motiv,
ki je za njihovo sedanje delo najbolj značilen, pod dva delovni motiv, ki je malo manj
značilen za njihovo delo in tako do petnajstega delovnega motiva, ki je najmanj značilen
za njihovo sedanje delo. Na vprašanje so odgovorili vsi anketiranci. Izračunane so
povprečne vrednosti odgovorov. Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15
(najnižja). Odgovori so prikazani v spodnjem grafikonu.
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Tabela 2: Rangi15 in povprečne ocene16 delovnih motivov na CSD Lendava
Delovni motivi

Rangi

Aritmetična sredina

Dobri odnosi s sodelavci

1

3.8

Zanimivo delo

2

5.2

Dobre delovne razmere

3

5.3

Ustvarjalno delo

4

5.6

Dobre možnosti strokovnega razvoja

5

6.3

Stalnost zaposlitve

6

6.4

Dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji

7

7.2

Svoboda in samostojnost

8

7.3

Dobra plača in druge materialne ugodnosti

9

8.5

Varno delo

10

9.3

Dober vodja

11

9.9

Ugled dela

12

10.4

Nagrajevanje

13

10.4

Lahko delo

14

12.1

Dobre možnosti napredovanja

15

12.3

Vir: lasten

15
16

Od ranga 1 (najbolj značilni) do ranga 15 (najmanj značilni).
Ocena je podana v razponu od 1 (najnižja) do 15 (najvišja).
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Grafikon 1: Rangi17 in povprečne ocene18 delovnih motivov na CSD Lendava
Rangi

najmanj značilni

Delovni
motivi

najbolj značilni

Vir: lasten, tabela 2
Iz tabele 2 in grafikona 1 vidimo, da so anketiranci izmed 15 delovnih motivov na prvo
mesto v povprečju uvrstili dobre odnose s sodelavci (3,8). Iz navedenega je moč sklepati,
da na centru za socialno delo vladajo dobri odnosi. V povprečju sledi zanimivo delo (5,2),
dobre delovne razmere (5,3), ustvarjalno delo (5,6). S podobnima povprečnima ocenama
so ocenili dobre možnosti strokovnega razvoja (6,3) in stalnost zaposlitve (6,4). Stalnost
zaposlitve s povprečno oceno 6,4 kaže na to, da je večina anketirancev zaposlena za
nedoločen čas. Z malo nižjo povprečno oceno, se pravi malo manj značilno za njihovo
sedanje delo, so uvrstili dobro obveščenost o dogodkih v organizaciji (7,2) ter svobodo in
samostojnost (7,3). Temu sledijo dobra plača in druge materialne ugodnosti (8,5). Kot
kaže, s plačo niso preveč zadovoljni. Naslednje uvrščeno je varno delo (9,3), iz česar je
moč sklepati, da se zaradi krize čuti strah pred izgubo službe. Temu sledi vodja s
povprečno oceno 9,9. Naslednji uvrščeni je ugled dela (10,4). Anketiranci menijo, da ima
socialno delo slab ugled. Povprečno med še nižje uvrščene spada nagrajevanje, kar izhaja
iz varčevalnih ukrepov, saj je z zakonom sprejeta prepoved nagrajevanj, sledi lahko delo
(12,1). Anketiranci so mnenja, da socialno delo spada med težka dela. Na zadnje mesto
so anketiranci povprečno uvrstili dobre možnosti napredovanja (12,3), kar pa kaže na to,
da so zaradi varčevalnih ukrepov napredovanja zamrznjena.

17
18

Od ranga 1 (najbolj značilni) do ranga 15 (najmanj značilni).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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Pri naslednjem vprašanju so anketiranci delovne motive razvrstili spet po pomembnosti, in
sicer so tokrat pod številko ena uvrstili delovni motiv, ki si ga za svoje delo najbolj želijo,
pod dva delovni motiv, ki si ga za svoje delo malo manj želijo in tako do petnajstega
delovnega motiva, ki si ga najmanj želijo za svoje delo. Na vprašanje so odgovorili vsi
anketiranci. Izračunane so povprečne vrednosti odgovorov. Ocene so podane v razponu
od 1 (najvišja) do 15 (najnižja). Odgovori so prikazani v tabeli in grafikonu.

Tabela 3: Rangi19 in povprečne ocene20 motivacijski dejavnikov na CSD
Lendava
Delovni motivi

Rangi

Aritmetična sredina

Stalnost zaposlitve

1

2.4

Dobre delovne razmere

2

5.2

Dober vodja

3

5.2

Dobra plača in druge materialne ugodnosti

4

5.5

Dobri odnosi s sodelavci

5

5.7

Dobre možnosti napredovanja

6

5.8

Varno delo

7

6.4

Svoboda in samostojnost

8

8.1

Dobre možnosti strokovnega razvoja

9

9.4

Zanimivo delo

10

9.5

Ugled dela

11

10.2

Nagrajevanje

12

10.3

Ustvarjalno delo

13

10.8

Dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji

14

11.7

Lahko delo

15

13.9

Vir: lasten

19
20

Od ranga 1 (najpomembnejši) do ranga 15 (najmanj pomemben).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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Grafikon 2: Rangi21 in povprečne ocene22 motivacijskih dejavnikov na CSD
Lendava
Rangi

najmanj pomemben

Delovni
motivi

najpomembnejši

Vir: lasten, tabela 3
Iz tabele 3 in grafikona 2 vidimo, da so anketiranci izmed 15 delovnih motivov, ki si jih
najbolj želijo za svoje delo, na prvo mesto povprečno uvrstili stalnost zaposlitve (2,4), kar
kaže na čas gospodarske krize in veliko brezposelnost v državi. Anketiranci si poleg
stalnosti zaposlitve želijo dobre delovne razmere (5,2) in dobrega vodjo (5,2), sledi dobra
plača in druge materialne ugodnosti (5,5). Naslednja uvrščena delovna motiva sta dobri
odnosi s sodelavci (5,7) in dobre možnosti napredovanja (6,3). Anketiranci si malo manj
želijo svobode in samostojnosti pri delu (8,1). V povprečju so skoraj isto pomembnost
pripisali dobrim možnostim strokovnega razvoja (9,4) in zanimivemu delu (9,5). Med manj
pomembne motivacijske dejavnike so uvrstili ugled dela (10,2), nagrajevanje (10,3) in
ustvarjalno delo (10,8). Skoraj nepomemben motivacijski dejavnik se jim zdi dobra
obveščenost o dogodkih v organizaciji (11,7) in lahko delo (13,9), iz česar lahko
sklepamo, da se jim dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji ne zdi pomembna in da
si lahkega dela ne želijo.
Tabela 4 in grafikon 3 prikazujeta odgovore na vprašanja o vplivu varčevalnih ukrepov na
motivacijo zaposlenih. Zaposleni so morali z ocenami od 1 do 5 oceniti vpliv posameznega
varčevalnega ukrepa na motivacijo za delo. Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do
5 (najvišja). Pridobljeni odgovori so prikazani v spodnji tabeli 4 in grafikonu 3.
21
22

Od ranga 1 (najpomembnejši) do ranga 15 (najmanj pomemben).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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Tabela 4: Vpliv varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih na CSD Lendava
Varčevalni ukrepi

Povprečje23

Odgovori - število anketiranih
51 - nima 2 - malo 3 - delno
Skupaj
4 - vpliva popolnoma
anketiranci
vpliva
vpliva
vpliva
vpliva

Kako vpliva znižanje
plače na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
zamrznitev
napredovanj na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva prepoved
izplačil plač za redno
delovno uspešnost na
Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva znižanje
regresa na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
dnevnic na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva omejitev
izobraževanj na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
jubilejnih nagrad na
Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva omejitev
števila dni letnega
dopusta na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
zmanjšanje stroškov
materialno–tehničnih
pogojev za delovanje
javne uprave
(avtorske in podjemne
pogodbe, študentsko
delo, najemnine za
poslovne prostore,
storitve mobilne
telefonije, uporaba
službenih
avtomobilov) na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
zmanjšanje števila
zaposlenih v javnem
sektorju na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
izdatkov za blago,
storitev in investicij v
javnem sektorju na
Vašo motivacijo za
delo?
23

0

0

3

6

1

10

3.8

1

0

5

3

1

10

3.3

0

0

3

5

2

10

3.9

0

0

4

5

1

10

3.7

0

2

4

3

1

10

3.3

0

1

5

3

1

10

3.4

0

5

3

1

1

10

2.8

1

0

4

3

2

10

3.5

1

4

3

2

0

10

2.6

0

0

1

5

4

10

4.3

0

6

2

1

1

10

2.7

Ocene so podane v razponu do 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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Kako vpliva prepoved
sklepanja pogodb o
izobraževanju na Vašo
motivacijo?
Kako vpliva
prenehanje
veljavnosti pogodb o
zaposlitvi zaradi
izpolnitve minimalnih
pogojev za pridobitev
pravice do starostne
pokojnine na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
optimiziranje procesov
in stroškov na centru
za socialno delo
(predvidena
reorganizacija centra
za socialno delo) na
Vašo motivacijo za
delo?

2

2

2

4

0

10

2.8

2

3

1

3

1

10

2.8

0

3

2

5

0

10

3.2

Vir: lasten
Grafikon 3: Povprečne ocene24 vpliva varčevalnih ukrepov na motivacijo
zaposlenih na CSD Lendava

Vir: lasten, tabela 4
Iz tabele 4 in grafikona 3 vidimo, da imajo v povprečju vsi varčevalni ukrepi vpliv na
motivacijo zaposlenih. Povprečne vrednosti odgovorov se gibljejo med 2 in 4, kar pomeni,
24

Ocene so podane v razponu od 1 (nima vpliva, najnižja) do 5 (popolnoma vpliva, najvišja).
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da malo vplivajo, delno vplivajo in vplivajo na motivacijo zaposlenih. Večina odgovorov je
s povprečno oceno 3, kar pomeni, da imajo varčevalni ukrepi delni vpliv na motivacijo
zaposlenih. Izstopajoči odgovor z visoko povprečno oceno je varčevalni ukrep zmanjšanje
števila zaposlenih v javnem sektorju (4,3), kar pomeni, da ima ta ukrep velik vpliv na
znižanje motivacije. Velik vpliv na znižanje motivacije ima tudi varčevalni ukrep prepoved
izplačil plač za redno delovno uspešnost (3,9). Sledita ukrepa znižanje plače (3,8) in
znižanje regresa (3,7). Vsi ti ukrepi posegajo v finančno stanje zaposlenih in je povsem
normalno, da imajo vpliv na motivacijo. Na motivacijo vpliva tudi omejitev števila dni
letnega dopusta (3,5). Naslednje uvrščeni ukrep je omejitev izobraževanja (3,4). Z delnim
vplivom sta ocenjena zamrznitev napredovanj (3,3) in znižanje dnevnic (3,3).
Optimiziranje procesov in stroškov na centru za socialno delo (predvidena reorganizacija)
tudi delno vpliva na motivacijo zaposlenih (3,2). Med ukrepe, ki v manjši meri vplivajo na
motivacijo zaposlenih, spadajo prenehanje veljavnosti pogodb o zaposlitvi zaradi izpolnitve
minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine (2,8), prepoved
sklepanja pogodb o izobraževanju (2,8), znižanje jubilejnih nagrad (2,8). Še nižje
uvrščena ukrepa z delnim vplivom na motivacijo zaposlenih sta ukrep znižanja izdatkov za
blago, storitve in investicije v javnem sektorju (2,7) in zmanjšanje stroškov materialno–
tehničnih pogojev za delovanje javne uprave (avtorske in podjemne pogodbe, študentsko
delo, najemnine za poslovne prostore, storitve mobilne telefonije, uporaba službenih
avtomobilov) (2,6).
Pri naslednjem vprašanju so morali anketirani oceniti, kako pomembne se jim zdijo
posamezne trditve v zvezi z varčevalnimi ukrepi. Pri tem so si pomagali z lestvico od 1 do
5, pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo popolnoma ne strinjajo, 2, da se večinoma ne
strinjajo, 3, da se občasno strinjajo, 4, da se večinoma strinjajo in 5, da se s trditvijo
popolnoma strinjajo. Izračunane so povprečne vrednosti odgovorov. Ocene so podane v
razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja). Na vprašanja so odgovorili vsi anketiranci.
Odgovori so prikazani v tabeli 5 in grafikonu 4.

Tabela 5: Stališča anketiranih do varčevalnih ukrepov na Centru za socialno
delo Lendava
Trditve

Povprečje 25

Odgovori - število anketiranih
23415popolnoma večinoma občasno večinoma
Skupaj
popolnoma
se ne
se
se
anketiranih
se
se strinjam
strinjam strinjam strinjam strinjam

Varčevalni ukrepi v
javni upravi so nujno
potrebni.
Varčevalne ukrepe v
javni upravi
popolnoma podpiram.
Zaradi varčevalnih
ukrepov sem dodatno
25

0

4

4

2

0

10

2.8

2

4

2

2

0

10

2.4

0

0

2

3

5

10

4.3

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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obremenjen z delom
(znižanje števila
javnih uslužbencev).
Varčevalni ukrepi
povzročajo napetosti
med zaposlenimi.
Varčevalni ukrepi so
demotivator za
zaposlene.
Če bi imel/a možnost,
bi se zaposlil/a v
zasebnem sektorju.

0

1

1

5

3

10

4.0

0

1

1

3

5

10

4.2

1

2

6

0

1

10

2.8

Vir: lasten
Grafikon 4: Povprečne ocene26 stališč v zvezi z varčevalnimi ukrepi na CSD
Lendava

Vir: lasten, tabela 5
Iz tabele 5 in grafikona 4 vidimo, da izračuni aritmetične sredine kažejo, da se anketiranci
v povprečju v največji meri strinjajo s trditvijo, da so zaradi varčevalnih ukrepov dodatno
obremenjeni z delom, in sicer zaradi znižanja števila javnih uslužbencev (4,3). Prav tako
se v povprečju večinoma strinjajo s trditvama, da so varčevalni ukrepi demotivator za
zaposlene (4,2) in da varčevalni ukrepi povzročajo napetosti med zaposlenimi (4). Iz
pridobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so zaposleni zaradi varčevalnih ukrepov Vlade
Republike Slovenije dodatno obremenjeni zaradi znižanja števila zaposlenih. Ta dodatna
obremenitev jim povzroča demotiviranost, posledica pa so napetosti med zaposlenimi.
Anketiranci se občasno strinjajo s trditvami, da so varčevalni ukrepi v javni upravi nujno
potrebni (2,8), kar kaže na to, da anketiranci ukrepov vlade v celoti ne podpirajo. S
trditvijo ˝Če bi imel možnost, bi se zaposlil/a v zasebnem sektorju˝ (2,8) se prav tako
občasno strinjajo. Anketiranci se v povprečju večinoma ne strinjajo s trditvijo, da
varčevalne ukrepe v javni upravi popolnoma podpirajo (2,4). Odgovori kažejo, da
anketiranci niso naklonjeni varčevalnim ukrepom.

26

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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V četrtem delu anketnega vprašalnika sem ugotavljala strukturo anketiranih glede na
starost, izobrazbeno strukturo, število let delovne dobe, stalnost zaposlitve in spol.
Podatki raziskave so prikazani v tabelah 6, 7, 8, 9,10 in grafikonih 5, 6, 7, 8, 9.
Tabela 6: Starostna skupina anketiranih na CSD Lendava
Starostna skupina

Število anketiranih

Odstotek anketiranih

do 20 let

0

0%

21-30 let

6

60 %

31-40 let

1

10 %

41-50 let

1

10 %

51 let ali več

2

20 %

Skupaj

10

100 %

Vir: lasten
Grafikon 5: Delež anketiranih po starostnih skupinah na CSD Lendava

Vir: lasten, tabela 6

Kot lahko vidimo iz tabele 6 in grafikona 5, so med anketiranimi prevladovali predvsem
mlajši zaposleni, in sicer stari med 21 in 30 let, ki jih je šest (60 %), en anketiranec je
star med 31 in 40 let (10 %), prav tako en anketiran je star med 41 in 50 let (10 %) in
dva anketirana sta stara 51 let ali več (20 %).
Tabela 7: Stopnja izobrazbe anketiranih na CSD Lendava
Stopnja izobrazbe

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

Osnovnošolska izobrazba

0

0%

Srednješolska izobrazba

0

0%

Višješolska izobrazba

1

10 %

Visokošolska izobrazba

3

30 %
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Univerzitetna izobrazba

6

60 %

Magisterij

0

0%

Doktorat

0

0%

Skupaj

10

100 %

Vir: lasten

Grafikon 6: Delež anketiranih po stopnji izobrazbe na CSD Lendava

Vir:lasten, tabela 7
Iz tabele 7 in grafikona 6 vidimo, da ima največ oziroma šest anketiranih (60 %)
univerzitetno izobrazbo, trije anketirani (30 %) imajo visokošolsko izobrazbo in en
anketirani (10 %) ima višješolsko izobrazbo. V raziskavi ni sodeloval nihče, ki bi imel višjo
izobrazbo od univerzitetne ali nižjo od višješolske.

Tabela 8: Leta delovne dobe anketiranih na CSD Lendava
Število let delovne dobe

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

od 0 do 10 let

7

70 %

od 11 do 20 let

0

0%

od 21 do 30 let

2

20 %

od 31 do 40 let

1

10 %

Skupaj

10

100 %

Vir: lasten
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Grafikon 7: Delež anketiranih glede na število let delovne dobe na CSD Lendava

Vir: lasten, tabela 8
Med anketiranimi prevladujejo zaposleni, ki imajo od 0 do 10 let delovne dobe (70 %). Z
delovno dobo od 11 do 20 let ni bilo nobenega anketiranega, z delovno dobo od 21 do 30
let sta bila dva anketirana (20 %) in en anketirani (10 %) ima delovno dobo med 31 in 40
let.

Tabela 9: Stalnost zaposlitve anketiranih na CSD Lendava
Stalnost zaposlitve

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

Določen čas

3

30 %

Nedoločen čas

7

70 %

Skupaj

10

100 %

Vir: lasten
Grafikon 8: Delež anketiranih glede na stalnost zaposlitve na CSD Lendava

Vir: lasten, tabela 9
Od vseh anketiranih, ki so sodelovali v raziskavi, so trije zaposleni za določen (30 %),
sedem jih je pa zaposlenih za nedoločen čas (70 %).

50

Tabela 10: Spol anketiranih na CSD Lendava
Spol

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

Moški

2

20 %

Ženski

8

80 %

Skupaj

10

100 %

Vir: lasten
Grafikon 9: Delež anketiranih glede na spol na CSD Lendava

Vir: lasten, tabela 10
Od vseh anketiranih, ki so sodelovali v raziskavi je osem žensk (80%) in dva moška (20
%). Odstotek žensk je zelo velik, kar pa je posledica dejstva, da delo socialnega delavca
že od nekdaj velja za »ženski poklic«.

7.2 RAZISKAVA VPLIVA VARČEVALNIH UKREPOV NA MOTIVACIJO
ZAPOSLENIH NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA
Zaposleni na Centru za socialno delo Murska Sobota so na anketni vprašalnik odgovarjali
28. in 29. 4. 2014. Vprašalnik je bil poslan na 32 spletnih naslovov, od tega sta bila 2
naslova zavrnjena. Zaradi zelo nizkega odziva, sem 29. 4. 2014 poslala ponovni dopis, v
katerem sem pozivala k reševanju ankete. Anketo je rešilo 9 zaposlenih, kar predstavlja
30-odstotno odzivnost. Zaradi tako nizke odzivnosti lahko sklepam, da so zaposleni
preobremenjeni in jim vsako dodatno delo predstavlja nepotreben napor.

Tabela 11 in grafikon 10 prikazujeta prejete odgovore na osnovi zastavljenih vprašanj po
lestvici 15 delovnih motivov Vida Pogačnika. Anketirani so le-te razvrstili po pomembnosti.
Pod ena so uvrstili delovni motiv, ki je za njihovo sedanje delo najbolj značilen, pod dva
delovni motiv, ki je malo manj značilen za njihovo sedanje delo in tako do petnajstega
delovnega motiva, ki je najmanj značilen za njihovo sedanje delo. Na vprašanje je
51

odgovorilo vseh devet anketiranih. Izračunane se povprečne vrednosti odgovorov. Ocene
so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja). Odgovori so prikazani v spodnji
tabeli in grafikonu.
Tabela 11: Rangi27 in povprečne ocene28 delovnih motivov na CSD Murska
Sobota
Delovni motivi

Rangi

Aritmetična sredina

Dobre delovne razmere

1

3.6

Stalnost zaposlitve

2

4

Svoboda in samostojnost

3

4.4

Dobri odnosi s sodelavci

4

5.1

Varno delo

5

6.7

Zanimivo delo

6

7

Ustvarjalno delo

7

7.8

Dobra plača in druge materialne ugodnosti

8

8.2

Dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji

9

8.7

Dobre možnosti strokovnega razvoja

10

9.4

Dober vodja

11

9.6

Dobre možnosti napredovanja

12

10.1

Ugled dela

13

10.2

Nagrajevanje

14

11.2

Lahko delo

15

14

Vir: lasten

27
28

Od ranga 1 (najbolj značilni) do ranga 15 (najmanj značilni).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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Grafikon 10: Rangi29 in povprečne ocene30 delovnih motivov na CSD Murska
Sobota
Rangi

najmanj značilni

Delovni
motivi

najbolj značilni

Vir: lasten, tabela 11
Iz tabele 11 in grafikona 10 vidimo, da so anketirani na prvo mesto, ki je zanje najbolj
značilen delovni motiv, v povprečju uvrstili dobre delovne razmere (3,6), kar kaže na to,
da kljub varčevalnim ukrepom in znižanju sredstev za delovanje javne uprave vladajo še
vedno dobre delovne razmere. Na drugo mesto, ki je v povprečju najbolj značilno za
njihovo delo, so uvrstili stalnost zaposlitve (4,0), iz česar sklepamo, da je večina
anketiranih zaposlena za nedoločen čas. Anketirani so tudi povprečno visoko uvrstili
svobodo in samostojnost pri delu (4,4). Na četrtem mestu so dobri odnosi s sodelavci
(5,1), iz česar lahko sklepamo, da vlada na Centru za socialno delo Murska Sobota dobra
klima. Na peto mesto so v povprečju uvrstili varno delo (6,7), kar kaže, da nimajo večjega
strahu pred izgubo zaposlitve. Za njihovo delo je značilno zanimivo delo (7,0) in
ustvarjalno delo (7,8), kar izhaja iz tega, da socialno delo spada med težja področja dela.
Na osmo mesto so v povprečju uvrstili dobro plačo in druge materialne ugodnosti (8,2), iz
česar lahko sklepamo, da niso preveč zadovoljni s svojo plačo. Sledi dobra obveščenost o
dogodkih v organizaciji (8,7). Temu sledijo dobre možnosti strokovnega razvoja (9,4), kar
kaže na omejitev izobraževanj v času krize. Na desetem mestu je dober vodja (9,6).
Povprečno nižje uvrščeni delovni motivi, značilni za njihovo sedanje delo, so dobre
možnosti napredovanja, kar prav tako izhaja iz tega, da so v času krize napredovanja
zamrznjena. Anketirani so mnenja, da socialno delo nima visokega ugleda dela (10,2). Na
29
30

Od ranga 1 (najbolj značilni) do ranga 15 (najmanj značilni).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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predzadnje mesto so uvrstili nagrajevanje (11,2), kar prav tako izhaja iz prepovedi
nagrajevanj zaradi varčevalnih ukrepov. Najbolj neznačilno za njihovo delo je lahko delo
(14), kar pa pomeni, da svoje delo uvrščajo med težka in zahtevna dela.
Pri drugem vprašanju so anketirani razvrstili motive od tistega, ki si ga za svoje delo
najbolj želijo (številka 1), pa vse do tistega, ki si ga za svoje delo najmanj želijo (številka
15). Odgovorili so vsi anketirani. V tabeli 12 in grafikonu 11 so izračunane in prikazane
povprečne vrednosti odgovorov. Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15
(najnižja).

Tabela 12: Rangi31 in povprečne ocene32 motivacijski dejavnikov na CSD
Murska Sobota
Delovni motivi

Rangi

Aritmetična sredina

Stalnost zaposlitve

1

5.3

Dobre delovne razmere

2

5.4

Dobre možnosti napredovanja

3

6.1

Dobri odnosi s sodelavci

4

6.2

Svoboda in samostojnost

5

6.6

Dobra plača in druge materialne ugodnosti

6

7

Dobre možnosti strokovnega razvoja

7

7.1

Dober vodja

8

7.2

Ugled dela

9

8.2

Ustvarjalno delo

10

8.6

Zanimivo delo

11

9

Nagrajevanje

12

9.1

Dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji

13

9.2

Varno delo

14

11.2

Lahko delo

15

13.7

Vir: lasten

31
32

Od ranga 1 (najpomembnejši) do ranga 15 (najmanj pomemben).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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Grafikon 11: Rangi33 in povprečne ocene34 motivacijski dejavnikov na CSD
Murska Sobota
Rangi

najmanj pomemben

Delovni
motivi

najpomembnejši

Vir: lasten, tabela 12
Iz tabele 12 in grafikona 11 ter izračunanih povprečij lahko vidimo, da si anketirani za
svoje delo v povprečju najbolj želijo stalnost zaposlitve (5,3), kar izhaja iz strahu pred
izgubo službe in zelo visoke brezposelnosti. Na drugo mesto so uvrstili dobre delovne
razmere (5,4), iz česar vidimo, da se zaposlenim zdi pomembna udobna pisarna, primerna
svetloba v pisarni, primerna temperatura, primerni stoli itd. Sledijo dobre možnosti
napredovanja (6,1), dobri odnosi s sodelavci (6,2) ter svoboda in samostojnost (6,6). Iz
uvrstitve delovnih motivov izhaja, da ti spadajo med pomembne motivacijske dejavnike za
anketirane. Srednje pomembna se jim zdi dobra plača in druge materialne ugodnosti
(7,0). S podobno oceno in pomembnostjo za svoje delo so uvrstili dobre možnosti
strokovnega razvoja (7,1) in dobrega vodjo (7,2). Anketiranim se povprečno zdi manj
pomembno, da ima socialno delo dober ugled (8,2), ustvarjalno delo (8,6), zanimivo delo
(9,0). Med še manj pomembne motivacijske dejavnike uvrščajo nagrajevanje (9,1), dobro
obveščenost o dogodkih v organizaciji (9,2), varno delo (11,2). Na zadnje mesto so
uvrstili lahko delo (13,7), iz česar lahko sklepamo, da si lahkega dela ne želijo.
Tabela 13 in grafikon 12 prikazujeta odgovore na vprašanja o vplivu varčevalnih ukrepov
na motivacijo zaposlenih. Zaposleni so z ocenami od 1 do 5 ocenili vpliv posameznega
varčevalnega ukrepa na motivacijo za delo. Ocena 1 pomeni, da nima vpliva na motivacijo
33
34

Od ranga 1 (najpomembnejši) do ranga 15 (najmanj pomemben).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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zaposlenih, 2 pomeni, da malo vpliva, 3 pomeni, da delno vpliva, 4 pomeni, da vpliva,
ocena 5 pomeni, da popolnoma vpliva. Na vprašanja so odgovorili vsi anketiranci.
Izračunane so povprečne vrednosti odgovorov. Ocene so podane v razponu od 1
(najnižja) do 5 (najvišja). Pridobljeni odgovori so prikazani v spodnji tabeli in grafikonu.

Tabela 13: Vpliv varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih
Varčevalni ukrepi

51 - nima 2 - malo 3 - delno
4 - vpliva popolnoma
vpliva
vpliva
vpliva
vpliva
Kako vpliva znižanje
plače na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
zamrznitev
napredovanj na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva prepoved
izplačil plač za redno
delovno uspešnost na
Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva znižanje
regresa na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
dnevnic na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva omejitev
izobraževanj na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
jubilejnih nagrad na
Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva omejitev
števila dni letnega
dopusta na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
zmanjšanje stroškov
materialno–tehničnih
pogojev za delovanje
javne uprave
(avtorske in podjemne
pogodbe, študentsko
delo, najemnine za
poslovne prostore,
storitve mobilne
telefonije, uporaba
službenih
avtomobilov) na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
zmanjšanje števila
35

Povprečje35

Odgovori - število anketiranih
Skupaj
anketiranih

1

1

1

5

1

9

3.4

1

1

1

4

2

9

3.6

1

1

2

3

2

9

3.4

1

0

3

2

3

9

3.7

1

2

3

2

1

9

3.0

0

2

4

0

3

9

3.4

1

2

4

0

2

9

3.0

2

0

3

1

3

9

3.3

2

4

1

1

1

9

2.4

2

1

2

1

3

9

3.2

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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zaposlenih v javnem
sektorju na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
izdatkov za blago,
storitev in investicij v
javnem sektorju na
Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva prepoved
sklepanja pogodb o
izobraževanju na Vašo
motivacijo?
Kako vpliva
prenehanje
veljavnosti pogodb o
zaposlitvi zaradi
izpolnitve minimalnih
pogojev za pridobitev
pravice do starostne
pokojnine na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
optimiziranje procesov
in stroškov na centru
za socialno delo
(predvidena
reorganizacija centra
za socialno delo) na
Vašo motivacijo za
delo?

1

2

3

2

1

9

3.0

2

1

4

1

1

9

2.8

2

2

2

1

2

9

2.9

1

2

2

1

3

9

3.3

Vir: lasten
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Grafikon 12: Povprečne ocene36 vpliva varčevalnega ukrepa na motivacijo
zaposlenih na CSD Murska Sobota

Vir: lasten, tabela 13
Iz tabele 13 in grafikona 12 vidimo, da imajo vsi varčevalni ukrepi vpliv na motivacijo
zaposlenih. Povprečne vrednosti odgovorov se gibljejo med 2 in 4, kar pomeni, da
varčevalni ukrepi malo vplivajo, delno vplivajo ali vplivajo na znižanje motivacije
zaposlenih. Večina odgovor se giblje okoli povprečne ocene 3, kar pomeni, da ima večina
varčevalnih ukrepov delni vpliv na motivacijo zaposlenih. Z največjim vplivom na znižanje
motivacije so označili znižanje regresa (3,7) in zamrznitev napredovanj (3,6). S tema
ukrepoma se posega v finančno stanje zaposlenih in je povsem normalno, da imajo
negativen vpliv na motivacijo. Z malo nižjo stopnjo vpliva so označili omejitev
izobraževanj (3,4), sledi prepoved izplačil plač za redno delovno uspešnost (3,4) in
znižanje plače (3,4). Iz tega lahko sklepamo, da se je znižal življenjski standard zaposlenih
in to demotivira. Sledi vpliv optimiziranja procesov in stroškov za delovanje centra za
socialno delo (3,3) in omejitev števila dni letnega dopusta (3,3). Naslednje povprečno
uvrščeni ukrep je zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju (3,2), iz česar lahko
sklepamo, da je anketirane delno strah pred izgubo zaposlitve zaradi krize in ukrepov. Na
njihovo motivacijo za delo v povprečju delno vpliva znižanje izdatkov za blago, storitve in
investicije v javnem sektorju (3,0), znižanje jubilejnih nagrad (3,0) in znižanje dnevnic
(3,0). Še nižje uvrščeni ukrep z delnim vplivom na motivacijo zaposlenih spada ukrep
prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev
pravice do pokojnine (2,9). Sklepamo lahko, da je večina anketiranih mlajših in se jih ta
tema še ne dotika v veliki meri. Na predzadnje mesto s še nižjim vplivom so uvrstili
36

Ocene so podane v razponu od 1 (nima vpliva, najnižja) do 5 (popolnoma vpliva, najvišja).
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prepoved sklepanja pogodb o izobraževanju. Iz tega lahko sklepamo, da ima večina
anketiranih že pridobljeno potrebno izobrazbo za svoje delovno mesto, saj je le-ta pogoj
za zaposlitev. Med ukrepe z malo vpliva na motivacijo so uvrstili znižanje stroškov
materialno–tehničnih pogojev za delovanje javne uprave (2,4). Ta ukrep je tako nizko
uvrščen verjetno zaradi tega, ker se ta tema tiče bolj vodstva organizacije.
Pri naslednjem vprašanju so anketirani ocenili pomembnost posamezne trditve v zvezi z
varčevalnimi ukrepi. Pri tem so si pomagali z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se
s trditvijo popolnoma ne strinjajo, 2, da se večinoma ne strinjajo, 3, da se občasno
strinjajo, 4, da se večinoma strinjajo in 5, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Na
vprašanja so odgovorili vsi anketirani. Izračunane so povprečne vrednosti odgovorov.
Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).

Tabela 14: Stališča anketiranih do varčevalnih ukrepov na CSD Murska Sobota
Trditve

Povprečje37

Odgovori – število anketiranih
12345popolno večinoma občasno večinoma popolno
Skupaj
ma se ne se ne
se
se
ma se anketiranih
strinjam strinjam strinjam strinjam strinjam

Varčevalni ukrepi v
javni upravi so nujno
potrebni.
Varčevalne ukrepe v
javni upravi
popolnoma podpiram.
Zaradi varčevalnih
ukrepov sem dodatno
obremenjen z delom
(znižanje števila
javnih uslužbencev).
Varčevalni ukrepi
povzročajo napetosti
med zaposlenimi.
Varčevalni ukrepi so
demotivator za
zaposlene.
Če bi imel/a možnost,
bi se zaposlil/a v
zasebnem sektorju.

1

1

5

1

1

9

3.0

0

1

7

0

1

9

3.1

0

1

2

2

4

9

4.0

0

1

1

3

4

9

4.1

0

0

1

4

4

9

4.3

0

1

4

3

1

9

3.4

Vir: lasten

37

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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Grafikon 13: Povprečne ocene38 stališč zaposlenih v zvezi z varčevalnimi ukrepi
na CSD Murska Sobota

Vir: lasten, tabela 14
Iz tabele 14 in grafikona 13 lahko vidimo, da so anketirani trditve ocenili s povprečnimi
ocenami med 3 in 4,3, kar pomeni, da se s trditvami občasno ali večinoma strinjajo.
Izračuni aritmetične sredine kažejo, da se anketiranci v povprečju v največji meri strinjajo,
da so varčevalni ukrepi demotivator za zaposlene (4,3), kar je povsem normalno, saj so
po uvedbi ukrepov v slabšem položaju, kot so bili prej. Naslednje uvrščena trditev je, da
varčevalni ukrepi povzročajo napetosti med zaposlenimi (4,1). Anketirani se večinoma
strinjajo s trditvijo, da so zaradi varčevalnih ukrepov dodatno obremenjeni z delom (4,0).
Občasno pa se strinjajo s trditvami, da če bi imeli možnost, bi se zaposlili v zasebnem
sektorju (3,4), da varčevalne ukrepe popolnoma podpirajo in da so ukrepi nujno potrebni.
Kot lahko vidimo, anketirani niso naklonjeni varčevalnim ukrepom.
V četrtem delu anketnega vprašalnika sem ugotavljala strukturo anketiranih glede na
starost, izobrazbo, število let delovne dobe, stalnost zaposlitve in spol. Podatki raziskave
so prikazani v tabelah 15, 16, 17, 18, 19 in grafikonih 14, 15, 16, 17 in 18.
Tabela 15: Starostna skupina anketiranih na CSD Murska Sobota
Starostna skupina

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

do 20 let

0

0%

21-30 let

2

22 %

31-40 let

5

56 %

41-50 let

1

11 %

51 let ali več

1

11 %

Skupaj

9

100 %

Vir: lasten
38

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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Grafikon 14: Delež anketiranih po starostnih skupinah na CSD Murska Sobota

Vir: lasten, tabela 15
Kot lahko vidimo iz tabele 15 in grafikona 14, so med anketiranimi prevladovali predvsem
zaposleni, stari med 31 in 40 let, ki jih je šest (56 %). Dva anketirana (22 %) spadata v
starostno skupino med 21 in 30 let. En anketirani (11 %) je star med 41 in 50 let, prav
tako je en anketirani (11 %) star 51 let ali več. Nihče pa ni bil mlajši od 21 let. Na Centru
za socialno delo Murska Sobota prevladujejo mlajši zaposleni, in sicer stari med 31 in 40
let.
Tabela 16: Stopnja izobrazbe anketiranih na CSD Murska Sobota
Stopnja izobrazbe

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

Osnovnošolska izobrazba

0

0%

Srednješolska izobrazba

1

11 %

Višješolska izobrazba

1

11 %

Visokošolska izobrazba

2

22 %

Univerzitetna izobrazba

5

56 %

Magisterij

0

0%

Doktorat

0

0%

Skupaj

9

100 %

Vir: lasten
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Grafikon 15: Delež anketiranih po stopnji izobrazbe na CSD Murska Sobota

Vir: lasten, tabela 16
Največ anketiranih ima univerzitetno izobrazbo, in sicer šest (56 %), dva anketirana imata
visokošolsko izobrazbo (22 %), po en anketirani (11 %) pa ima višješolsko in
srednješolsko izobrazbo. Nihče pa nima nižje izobrazbe od srednješolske ali višje od
univerzitetne.

Tabela 17: Število let delovne dobe anketiranih na CSD Murska Sobota
Število let delovne dobe

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

od 0 do 10 let

4

44 %

od 11 do 20 let

4

44 %

od 21 do 30 let

0

0%

od 31 do 40 let

1

11 %

Skupaj

9

100 %

Vir: lasten
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Grafikon 16: Delež anketiranih glede na število let delovne dobe na CSD
Murska Sobota

Vir: lasten, tabela 17
Štirje anketirani (44 %) imajo od 0 do 10 let delovne dobe, štirje anketirani (44 %) imajo
od 11 do 20 let delovne dobe in en anketirani (11 %) ima med 31 in 40 let delovne dobe.
Noben anketiran pa nima od 21 do 30 let delovne dobe. Na Centru za socialno delo
Murska Sobota prevladujejo mlajše osebe z manj delovne dobe, do največ 20 let.

Tabela 18: Stalnost zaposlitve anketiranih na CSD Murska Sobota
Stalnost zaposlitve

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

Določen čas

3

33 %

Nedoločen čas

6

67 %

Skupaj

9

100 %

Vir: lasten
Grafikon 17: Delež anketiranih glede na stalnost zaposlitve na CSD Murska
Sobota

Vir: lasten, tabela 18
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Od vseh anketiranih jih je šest (67 %) zaposlenih za nedoločen čas, ostali trije (33 %) pa
so zaposleni za določen čas. Velik delež anketiranih je zaposlen za določen čas, kar ni
najbolj značilno za javno upravo.

Tabela 19: Spol anketiranih na CSD Murska Sobota
Spol

Število anketiranih

Odstotek
anketiranih

Moški

2

22 %

Ženski

7

78 %

Skupaj

9

100 %

Vir: lasten
Grafikon 18: Delež anketiranih glede na spol na CSD Murska Sobota

Vir: lasten, tabela 19
Od vseh anketiranih jih je bilo kar 78 odstotkov ženskega spola, kar predstavlja sedem
anketirank, in dva anketiranca moškega spola oziroma 22 odstotkov vseh anketiranih.

7.3 RAZISKAVA VPLIVA VARČEVALNIH UKREPOV NA MOTIVACIJO
ZAPOSLENIH NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO LJUTOMER
Dne 24. 4. 2014 sem dopis in anketna vprašanja poslala zaposlenim na elektronske
naslove na Center za socialno delo Ljutomer. Zaposleni so imeli dva dni časa, da
odgovorijo. Zaradi nizkega odziva sem 25. 4. 2014 poklicala še po telefonu in pozivala k
izpolnitvi ankete. Ankete je prejelo 12 zaposlenih, odgovorilo jih je pa 5, kar predstavlja
42-odstotno odzivnost.
Anketirani so morali pri prvem vprašanju rangirati delovne motive po pomembnosti, ki so
za njihovo sedanje delo najbolj značilni. Na prvo mesto so uvrstili delovni motiv, ki je za
njihovo sedanje delo najbolj značilen. Na drugo mesto so uvrstili delovni motiv, ki je malo
64

manj značilen za njihovo delo, pa tako vse do 15. mesta, kamor so uvrstili delovni motiv,
ki je za njihovo delo najmanj značilen ali celo neznačilen. Najbolj značilen delovni motiv je
tisti, ki ga je največ anketiranih postavilo na prvo mesto. Izračunane so povprečne ocene
odgovorov. Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja). Odgovori so
prikazani v spodnji tabeli 20 in grafikonu 19.

Tabela 20: Rangi39 in povprečne ocene40 delovnih motivov na CSD Ljutomer
Delovni motivi

Rangi

Aritmetična sredina

Zanimivo delo

1

2.4

Stalnost zaposlitve

2

5

Dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji

3

5.4

Svoboda in samostojnost

4

6.8

Dobri odnosi s sodelavci

5

7

Dobre možnosti strokovnega razvoja

6

7.4

Ustvarjalno delo

7

7.4

Varno delo

8

8.4

Dobre delovne razmere

9

8.6

Dobre možnosti napredovanja

10

8.8

Ugled dela

11

9

Dober vodja

12

9.6

Lahko delo

13

11

Nagrajevanje

14

11.2

Dobra plača in druge materialne ugodnosti

15

12

Vir: lasten

39
40

Od ranga 1 (najbolj značilni) do ranga 15 (najmanj značilni).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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Grafikon 19: Rangi41 in povprečne ocene42 delovnih motivov na CSD Ljutomer
Rangi

najmanj značilni

Delovni
motivi

najbolj značilni

Vir: lasten, tabela 20
Iz tabele 20 in grafikona 19 vidimo, da so anketirani v povprečju na prvo mesto, ki je za
njih najbolj značilen delovni motiv, uvrstili zanimivo delo (2,4), kar kaže na to, da socialno
delo spada med težka področja dela. Na drugo mesto so uvrstili stalnost zaposlitve (5,0),
iz česar sklepamo, da je večina anketiranih zaposlena za nedoločen čas. V zgornji del
lestvice povprečno spada dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji (5,4), svoboda in
samostojnost (6,8), dobri odnosi s sodelavci (7,0). Iz teh uvrstitev delovnih motivov lahko
sklepamo, da na Centru za socialno delo Ljutomer vlada dobra klima. Malo niže na lestvico
sta se uvrstila dobre možnosti strokovnega razvoja (7,4) in ustvarjalno delo (7,4). Delovne
razmere (8,6) in možnosti napredovanja (8,8) sta nekje na sredini lestvice, kar kaže na to,
da anketirani niso preveč zadovoljni, saj je to čas varčevanja in so omejili stroške za
delovanje javne uprave, pa tudi pravice napredovanja so zamrznili. V drugi polovici
lestvice je ugled dela (9,0), dober vodja (9,6), lahko delo (11,0). Na dnu lestvice pa so
nagrajevanje (11,2), dobra plača in druge materialne ugodnosti (12). Iz tega lahko
sklepamo, da anketirani v povprečju niso zadovoljni z nagrajevanjem in plačo ter drugimi
ugodnostmi, ki so jih deležni.
Pri drugem vprašanju so anketirani razvrstili motive od tistega, ki si ga za svoje delo
najbolj želijo (številka 1), do tistega, ki si ga za svoje delo najmanj želijo (številka 15).
Izračunane so povprečne vrednosti odgovorov, s pomočjo katerih smo dobili odgovor,
41
42

Od ranga 1 (najbolj značilni) do ranga 15 (najmanj značilni).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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kateri od motivacijskih dejavnikov je na Centru za socialno delo Ljutomer
najpomembnejši. Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja). Odgovorili
so vsi anketirani. Rezultati so prikazani v spodnji tabeli in grafikonu 20.
Tabela 21: Rangi43 in povprečne ocene44 motivacijski dejavnikov na CSD
Ljutomer
Delovni motivi

Rangi

Aritmetična sredina

Stalnost zaposlitve

1

3

Dobra plača in druge materialne ugodnosti

2

5.6

Zanimivo delo

3

5.8

Dobre možnosti napredovanja

4

6.8

Dobre možnosti strokovnega razvoja

5

7

Dober vodja

6

7.2

Varno delo

7

7.2

Ustvarjalno delo

8

7.4

Dobre delovne razmere

9

7.4

Nagrajevanje

10

7.8

Dobri odnosi s sodelavci

11

8.4

Ugled dela

12

9.6

Svoboda in samostojnost

13

10.8

Dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji

14

11.8

Lahko delo

15

14.2

Vir: lasten

43
44

Od ranga 1 (najbolj pomemben) do ranga 15 (najmanj pomemben).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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Grafikon 20: Rangi45 in povprečne ocene46 motivacijski dejavnikov na CSD
Ljutomer
Rangi

najmanj pomemben

Delovni
motivi

najpomembnejši

Vir: lasten, tabela 21
V povprečju najpomembnejši motivacijski dejavnik anketiranih je stalnost zaposlitve (3,0),
kar kaže na krizo v državi in težke možnosti druge zaposlitve. Sledi dobra plača in druge
materialne ugodnosti (5,6), saj si le s tem zagotavljamo določen življenjski standard.
Temu sledijo zanimivo delo (5,8), dobre možnosti napredovanja (6,8), dobre možnosti
strokovnega razvoja (7,0), dober vodja (7,2), varno delo (7,2), ustvarjalno delo (7,4). V
drugi polovici lestvice so najpomembnejši dejavniki dobre delovne razmere (7,4),
nagrajevanje (7,8), dobri odnosi s sodelavci (8,4), ugled dela (9,6). Na dnu lestvice pa so
svoboda in samostojnost (10,8), dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji (11,8).
Zadnje uvrščeni, najmanj pomemben delovni motiv za zaposlene, je lahko delo (14,2), kar
pomeni, da si zaposleni lahkega dela ne želijo.

Pri naslednjem vprašanju so anketirani ocenjevali stopnjo vpliva varčevalnih ukrepov na
motivacijo zaposlenih. Anketirani so ocenili vpliv z ocenami od 1 do 5 za posamezni
varčevalni ukrep. Ocena 1 pomeni, da nima vpliva na motivacijo zaposlenih, 2 pomeni, da
malo vpliva, 3 pomeni, da delno vpliva, 4 pomeni, da vpliva, ocena 5 pa pomeni, da
popolnoma vpliva. Na vprašanja so odgovorili vsi anketirani. Izračunane so povprečne

45
46

Od ranga 1 (najbolj pomemben) do ranga 15 (najmanj pomemben).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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vrednosti odgovorov. Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
Pridobljeni odgovori so prikazani v tabeli 22 in grafikonu 21.
Tabela 22: Vpliv varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih na CSD
Ljutomer
Varčevalni ukrepi

51 - nima 2 - malo 3 - delno
4 - vpliva popolnoma
vpliva
vpliva
vpliva
vpliva
Kako vpliva znižanje
plače na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
zamrznitev
napredovanj na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva prepoved
izplačil plač za redno
delovno uspešnost na
Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva znižanje
regresa na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
dnevnic na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva omejitev
izobraževanj na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
jubilejnih nagrad na
Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva omejitev
števila dni letnega
dopusta na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
zmanjšanje stroškov
materialno–tehničnih
pogojev za delovanje
javne uprave
(avtorske in podjemne
pogodbe, študentsko
delo, najemnine za
poslovne prostore,
storitve mobilne
telefonije, uporaba
službenih
avtomobilov) na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
zmanjšanje števila
zaposlenih v javnem
sektorju na Vašo

47

Povprečje47

Odgovori – število anketiranih
Skupaj
anketirani

1

0

0

3

1

5

3.6

1

0

0

3

1

5

3.6

1

0

1

3

0

5

3.2

1

0

1

3

0

5

3.2

0

0

3

2

0

5

3.4

1

0

2

0

2

5

3.4

1

1

1

1

1

5

3.0

1

0

1

1

2

5

3.6

1

1

1

2

0

5

2.8

1

0

0

3

1

5

3.6

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
izdatkov za blago,
storitev in investicij v
javnem sektorju na
Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva prepoved
sklepanja pogodb o
izobraževanju na Vašo
motivacijo?
Kako vpliva
prenehanje
veljavnosti pogodb o
zaposlitvi zaradi
izpolnitve minimalnih
pogojev za pridobitev
pravice do starostne
pokojnine na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
optimiziranje procesov
in stroškov na centru
za socialno delo
(predvidena
reorganizacija centra
za socialno delo) na
Vašo motivacijo za
delo?

1

0

1

3

0

5

3.2

1

1

0

1

2

5

3.4

2

1

1

1

0

5

2.2

1

1

1

1

1

5

3.0

Vir: lasten
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Grafikon 21: Povprečne ocene48 vpliva varčevalnih ukrepov na motivacijo
zaposlenih na CSD Ljutomer

Vir: lasten, tabela 22
S pomočjo tabele 22 in grafikona 21 prikazujem splošen pogled aritmetičnih sredin po
posameznem varčevalnem ukrepu. Ocene se gibljejo med 2,2 in 3,6. V povprečju
najmočnejši vpliv na motivacijo zaposlenih imajo ukrepi znižanja števila zaposlenih v
javnem sektorju (3,6), omejitev števila dni letnega dopusta (3,6), zamrznitev napredovanj
(3,6) in znižanje plače (3,6). Tem štirim ukrepom so pripisali večji vpliv na motivacijo.
Ukrep zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju dodatno bremeni zaposlene, kar
povzroča stres. Pri povečani obremenitvi, ko bi potrebovali več počitka, so znižali še
število dni letnega dopusta, kar v veliki meri vpliva na motiviranost zaposlenih. Malo nižjo
povprečno oceno so pripisali vplivu prepovedi sklepanja pogodb o izobraževanju (3,4),
omejitvi izobraževanj (3,4) in znižanju dnevnic (3,4). Sledijo ukrepi, ki v manjši meri
vplivajo na znižanje zadovoljstva, in sicer znižanje izdatkov za blago, storitve in investicije
v javnem sektorju (3,2), znižanje regresa (3,2), prepoved izplačil za redno delovno
uspešnost (3,2). Delno vpliva na znižanje motivacije predvidena reorganizacija (3,0) in
znižanje jubilejnih nagrad (3,0). Z malim vplivom so ocenili ukrep prenehanja veljavnosti
pogodbe o zaposlitvi zaradi izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do
pokojnine (2,2), iz česar lahko sklepamo, da so pogoji za pridobitev pokojnine tako visoki,
da zaposlenim ta ukrep ne predstavlja težave, saj se ne počutijo prikrajšane.
Pri naslednjem vprašanju so anketirani morali oceniti, kako pomembne se jim zdijo
posamezne trditve v zvezi z varčevalnimi ukrepi. Pri tem so si pomagali z lestvico od 1 do
48

Ocene so podane v razponu od 1 (nima vpliva, najnižja) do 5 (popolnoma vpliva, najvišja).
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5, pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo popolnoma ne strinjajo, 5 pa, da se s trditvijo
popolnoma strinjajo. Izračunane so povprečne ocene odgovorov. Ocene so podane v
razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja). Odgovori so prikazani v grafikonu 22.

Tabela 23: Stališča anketiranih do varčevalnih ukrepov na CSD Ljutomer
Trditve

Povprečje49

Odgovori - število anketiranih
23451popolno večinoma občasno večinoma popolno
Skupaj anketirani
ma se ne se ne
se
se
ma se
strinjam strinjam strinjam strinjam strinjam

Varčevalni ukrepi v
javni upravi so nujno
potrebni.
Varčevalne ukrepe v
javni upravi
popolnoma podpiram.
Zaradi varčevalnih
ukrepov sem dodatno
obremenjen z delom
(znižanje števila
javnih uslužbencev).
Varčevalni ukrepi
povzročajo napetosti
med zaposlenimi.
Varčevalni ukrepi so
demotivator za
zaposlene.
Če bi imel/a možnost,
bi se zaposlil/a v
zasebnem sektorju.

0

2

3

0

0

5

2.6

0

3

1

1

0

5

2.6

1

0

1

2

1

5

3.4

2

0

0

1

2

5

3.2

2

0

0

1

2

5

3.2

0

2

3

0

0

5

2.6

Vir: lasten
Grafikon 22: Povprečne ocene50 stališč anketiranih v zvezi z varčevalnimi
ukrepi na CSD Ljutomer

Vir: lasten, tabela 23

49
50

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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Iz tabele 23 in grafikona 22 lahko vidimo, da izračuni aritmetične sredine kažejo, da se
anketiranci v povprečju v največji meri strinjajo s trditvijo, da so zaradi varčevalnih
ukrepov dodatno obremenjeni z delom (3,4), saj so to trditev ocenili z najvišjo povprečno
oceno. Sledita trditvi z isto povprečno oceno, da varčevalni ukrepi povzročajo napetosti
med zaposlenimi (3,2) in da so varčevalni ukrepi demotivator za zaposlene (3,2).
Sklepamo lahko, da so zaposleni zaradi varčevalnih ukrepov dodatno obremenjeni. To
povzroča napetosti med zaposlenimi, posledica pa je demotivacija zaposlenih. Z nižjimi
povprečnimi ocenami so pa ocenili trditve, da so varčevalni ukrepi v javni upravi nujno
potrebni (2,6) in da jih popolnoma podpirajo (2,6). Nižje povprečne ocene kažejo
nenaklonjenost anketiranih do varčevalnih ukrepov. Občasno se strinjajo s trditvijo, da če
bi imeli možnost, bi se zaposlili v zasebnem sektorju (2,6).
V četrtem delu anketnega vprašalnika sem ugotavljala strukturo anketiranih glede na
starost, izobrazbo, delovno dobo, stalnost zaposlitve in spol. Podatki raziskave so
prikazani v tabelah 24, 25, 26, 27, 28 in grafikonih 23, 24, 25, 26, 27.
Tabela 24: Starostna skupina anketiranih na CSD Ljutomer
Starostna skupina

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

do 20 let

0

0%

21-30 let

0

0%

31-40 let

3

60 %

41-50 let

2

40 %

51 let ali več

0

0%

Skupaj

5

100 %

Vir: lasten
Grafikon 23: Delež anketiranih po starostnih skupinah na CSD Ljutomer

Vir: lasten, tabela 24
V raziskavi so sodelovali trije (60 %) anketirani, stari med 31 in 40 let, dva (40 %) med
41 in 50 let. V raziskavi niso sodelovali zaposleni, stari do 30 let in 51 let ali več.
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Tabela 25: Stopnja izobrazbe anketiranih na CSD Ljutomer
Stopnja izobrazbe

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

Osnovnošolska izobrazba

0

0%

Srednješolska izobrazba

1

20 %

Višješolska izobrazba

0

0%

Visokošolska izobrazba

2

40 %

Univerzitetna izobrazba

2

40 %

Magisterij

0

0%

Doktorat

0

0%

Skupaj

5

100 %

Vir: lasten
Grafikon 24: Delež anketiranih po stopnji izobrazbe na CSD Ljutomer

Vir: lasten, tabela 25
En anketirani (20 %) ima pridobljeno srednješolsko izobrazbo, dva (40 %) imata
visokošolsko izobrazbo in dva (40 %) univerzitetno izobrazbo. Noben anketiran nima višje
izobrazbe od univerzitetne in noben nižje od srednješolske.
Tabela 26: Leta delovne dobe na CSD Ljutomer
Delovna doba

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

od 0 do 10 let

2

40 %

od 11 do 20 let

1

20 %

od 21 do 30 let

2

40 %

od 31 do 40 let

0

0%

Skupaj

5

100 %

Vir: lasten
74

Grafikon 25: Delež anketiranih glede na število let delovne dobe na CSD
Ljutomer

Vir: lasten, tabela 26
Iz grafikona 25 vidimo, da sta v raziskavi sodelovala dva (40 %) anketirana z 0 do 10 let
delovne dobe, en (20 %) anketiran z 11 do 20 let delovne dobe in dva anketirana (40 %)
od 21 do 30 let delovne dobe. Od 31 do 40 let delovne dobe ni bilo nobenega
anketiranega. Prevladujejo anketirani z manj let delovne dobe.
Tabela 27: Stalnost zaposlitve anketiranih na CSD Ljutomer
Stalnost zaposlitve

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

Določen čas

0

0%

Nedoločen čas

5

100 %

Skupaj

5

100 %

Vir: lasten
Grafikon 26: Delež anketiranih glede na stalnost zaposlitve na CSD Ljutomer

Vir: lasten, tabela 27

Vseh pet (100 %) anketiranih je zaposlenih za nedoločen čas in noben ni zaposlen za
določen čas, kar je splošno značilno za javno upravo.
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Tabela 28: Spol anketiranih na CSD Ljutomer
Spol

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

Moški

0

0%

Ženski

5

100 %

Skupaj

5

100 %

Vir: lasten
Grafikon 27: Delež anketiranih glede na spol na CSD Ljutomer

Vir: lasten, tabela 28
V raziskavi so v celoti sodelovale ženske, anketiranih je bilo pet zaposlenih, od tega 100
odstotkov žensk. Ti podatki kažejo, da socialno delo velja predvsem za »ženski poklic«.

7.4 RAZISKAVA VPLIVA VARČEVALNIH UKREPOV NA MOTIVACIJO
ZAPOSLENIH NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA
Dne 22. 4. 2014 sem poslala ankete na Center za socialno delo Gornja Radgona. Zaradi
nizkega odziva sem poklica še po telefonu, da jih spomnim in spodbudim k izpolnjevanju
ankete. Raziskava je potekala 22. in 23. 4. 2014. Anketo sem poslala 12 zaposlenim na
spletne naslove, en naslov je bil zavrnjen. Anketo je vrnilo 5 zaposlenih, kar predstavlja
45-odstotno odzivnost anketiranih. 45-odstotna odzivnost na anketo kaže na
preobremenjenost zaposlenih. Le-ti opravljajo le nujne naloge in se ne lotevajo ničesar,
kar ni nujno. Reševanje ankete jim pa predstavlja dodaten nepotreben napor.

Pri prvem vprašanju so anketirani rangirali delovne motive po pomembnosti od 1 od 15, ki
so za njihovo sedanje delo najbolj značilni. Na prvo mesto so uvrstili delovni motiv, ki je
za njihovo sedanje delo najbolj značilen, na drugo mesto delovni motiv, ki je malo manj
značilen in tako naprej do 15. mesta. Na vprašanje so odgovorili vsi anketirani.
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Izračunane so povprečne vrednosti odgovorov. Ocene so podane v razponu od 1
(najvišja) do 15 (najnižja). Odgovori so prikazani v spodnji tabeli in grafikonu 28.

Tabela 29: Rangi51 in povprečne ocene52 delovnih motivov na CSD
Gornja Radgona
Delovni motivi

Rangi

Aritmetična sredina

Zanimivo delo

1

2.4

Ustvarjalno delo

2

3.2

Dobri odnosi s sodelavci

3

4

Svoboda in samostojnost

4

6

Dobre možnosti strokovnega razvoja

5

6.4

Dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji

6

8.2

Ugled dela

7

8.8

Stalnost zaposlitve

8

8.8

Dobre delovne razmere

9

9.2

Varno delo

10

9.2

Dobra plača in druge materialne ugodnosti

11

9.6

Dober vodja

12

10

Lahko delo

13

10.4

Dobre možnosti napredovanja

14

11.4

Nagrajevanje

15

12.4

Vir: lasten

51
52

Od ranga 1 (najbolj značilni) do ranga 15 (najmanj značilni).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišje) do 15 (najnižje).
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Grafikon 28: Rangi53 in povprečne ocene54 delovnih motivov na CSD Gornja
Radgona
Rangi

najmanj značilni

Delovni
motivi

najbolj značilni

Vir: lasten, tabela 29
Iz tabele 29 in grafikona 28 vidimo, da so zaposleni izmed 15 delovnih motivov, ki so
najbolj značilni za njihovo sedanje delo, v povprečju na prvo mesto uvrstili zanimivo delo
(2,4). Kot kaže, se na Centru za socialno delo Gornja Radgona zdi zaposlenim njihovo delo
zanimivo, saj so delovni motiv izpostavili kot najbolj značilen za njihovo sedanje delo. Na
drugem mestu sta ustvarjalno delo (3,2) in dobri odnosi s sodelavci (4,0). Zaposlenim se
njihovo delo zdi ustvarjalno in v organizaciji vladajo dobri odnosi s sodelavci. Sledijo
svoboda in samostojnost (6,0), dobre možnosti strokovnega razvoja (6,4), dobra
obveščenost o dogodkih v organizaciji (8,2), ugled dela (8,8), stalnost zaposlitve (8,8),
dobre delovne razmere (9,2) in varno delo (9,2). Stalnost zaposlitve so ocenili s srednjo
povprečno oceno, kar kaže, da zaposleni ne čutijo popolne varnosti zaposlitve. Med slabše
ocenjeno s trenutnim stanjem za njihovo sedanje delo je uvrščena dobra plača in druge
materialne ugodnosti (9,6), dober vodja (10,0), lahko delo (10,4). Na predzadnje mesto
se je uvrstil motiv dobre možnosti napredovanja (11,4) in na zadnje mesto nagrajevanje
(12,4). V povprečju so za njihovo delo najmanj značilne dobre možnosti napredovanja
(11,4) in nagrajevanje (12,4), kar izhaja iz tega, da varčevalni ukrepi prepovedujejo
izplačila napredovanj in nagrajevanj.

53
54

Od ranga 1 (najbolj značilni) do ranga 15 (najmanj značilni).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).

78

Tabela 30 in grafikon 29 prikazujeta prejete odgovore na osnovi lestvice delovnih motivov
Vida Pogačnika, in sicer »Takšno delo bi želel/a«. Z odgovori o tem, kakšno delo bi si
želeli, sem pridobila motivacijske dejavnike. Zaposleni so med 15 delovnimi motivi
razvrstili motivacijske dejavnike od najpomembnejšega do najmanj pomemnega delovega
motiva. Izračunane so povprečne ocene odgovorov. Ocene so podane v razponu od 1
(najvišja) do 15 (najnižja).

Tabela 30: Rangi55 in povprečne ocene56 motivacijski dejavnikov na CSD Gornja
Radgona
Delovni motivi

Rangi

Aritmetična sredina

Stalnost zaposlitve

1

1.8

Dobre delovne razmere

2

4.2

Dobra plača in druge materialne ugodnosti

3

5

Dober vodja

4

6.2

Dobri odnosi s sodelavci

5

6.4

Dobre možnosti napredovanja

6

6.6

Dobre možnosti strokovnega razvoja

7

7.2

Nagrajevanje

8

8

Svoboda in samostojnost

9

8.6

Varno delo

10

8.6

Zanimivo delo

11

10.4

Ustvarjalno delo

12

10.6

Dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji

13

11

Lahko delo

14

12

Ugled dela

15

13

Vir: lasten

55
56

Od ranga 1 (najpomembnejši) do ranga 15 (najmanj pomemben).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišje) do 15 (najnižje).
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Grafikon 29: Rangi57 in povprečne ocene58 motivacijski dejavnikov na CSD
Gornja Radgona
Rangi

najmanj pomemben

Delovni
motivi

najpomembnejši

Vir: lasten, tabela 30
Iz tabele 30 in grafikona 29 vidimo, da so zaposleni med 15 delovnimi motivi, ki si jih
najbolj želijo za svoje delo, v povprečju na prvo mesto uvrstili stalnost zaposlitve (1,8),
kar kaže na čas krize in visoko brezposelnost. Na drugo mesto so uvrstili dobre delovne
razmere (4,2). Sklepamo lahko, da si anketirani želijo delati v varnem okolju in v dobrih
delovnih razmerah. Sledi motivacijski dejavnik dobra plača in druge materialne ugodnosti
(5,0). Naslednja povprečno uvrščena motiva sta dober vodja (6,2) in dobri odnosi s
sodelavci (6,4), kar kaže na to, da se zaposlenim na Centru za socialno delo Gornja
Radgona zdi pomembna dobra delovna klima. Sledi povprečno uvrščen motivacijski
dejavnik dobre možnosti napredovanja (6,6). Srednjo pomembnost motivacijskih
dejavnikov so pripisali dobrim možnostim strokovnega razvoja (7,6), nagrajevanju (8,0),
svobodnemu in samostojnemu delu (8,6), varnemu delu (8,6). Med manj pomembne
motivacijske dejavnike so povprečno uvrstili zanimivo delo (10,4), ustvarjalno delo (10,6),
dobro obveščenost o dogodkih v organizaciji (11,0). Lahko delo (12,0) in ugled dela
(13,0) so rangirali med najmanj pomembne motivacijske dejavnike.

Tabela 31 in grafikon 30 prikazujeta odgovore o stopnji vpliva varčevalnih ukrepov na
motivacijo zaposlenih. Zaposleni so ocenili vpliv posameznega varčevalnega ukrepa na
57
58

Od ranga 1 (najpomembnejši) do ranga 15 (najmanj pomemben).
Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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njihovo motivacijo za delo z ocenami od 1 do 5. Z oceno 1 so označili ukrep, ki popolnoma
ne vpliva na njihovo motivacijo za delo in z oceno 5 so ocenili ukrep, ki pa popolnoma
vpliva. Izračunane so povprečne ocene odgovorov. Ocene so podane v razponu od 1
(najnižja) do 5 (najvišja). Rezultati so prikazani v spodnjem grafikonu 30.

Tabela 31: Vpliv varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih
Varčevalni ukrepi
1 -ne
vpliva
Kako vpliva znižanje
plače na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
zamrznitev
napredovanj na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva prepoved
izplačil plač za redno
delovno uspešnost na
Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva znižanje
regresa na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
dnevnic na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva omejitev
izobraževanj na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
jubilejnih nagrad na
Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva omejitev
števila dni letnega
dopusta na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
zmanjšanje stroškov
materialno–tehničnih
pogojev za delovanje
javne uprave
(avtorske in podjemne
pogodbe, študentsko
delo, najemnine za
poslovne prostore,
storitve mobilne
telefonije, uporaba
službenih
avtomobilov) na Vašo
motivacijo za delo?
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52 - malo 3 - delno
4 - vpliva popolnoma Skupaj anketiranih
vpliva
vpliva
vpliva

0

0

2

0

3

5

4.2

0

0

2

0

3

5

4.2

0

1

2

0

2

5

3.6

0

0

2

0

3

5

4.2

0

0

3

1

1

5

3.6

0

0

2

2

1

5

3.8

0

1

2

1

1

5

3.4

0

2

0

1

2

5

3.6

0

2

1

0

2

5

3.4

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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Kako vpliva
zmanjšanje števila
zaposlenih v javnem
sektorju na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje
izdatkov za blago,
storitev in investicij v
javnem sektorju na
Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva prepoved
sklepanja pogodb o
izobraževanju na Vašo
motivacijo?
Kako vpliva
prenehanje
veljavnosti pogodb o
zaposlitvi zaradi
izpolnitve minimalnih
pogojev za pridobitev
pravice do starostne
pokojnine na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva
optimiziranje procesov
in stroškov na centru
za socialno delo
(predvidena
reorganizacija centra
za socialno delo) na
Vašo motivacijo za
delo?

0

0

2

1

2

5

4.0

0

1

2

0

2

5

3.6

0

1

1

2

1

5

3.6

1

1

1

2

0

5

2.8

0

0

3

1

1

5

3.6

Vir: lasten
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Grafikon 30: Povprečne ocene60 vpliva varčevalnih ukrepov na motivacijo
zaposlenih na CSD Gornja Radgona

Vir: lasten, tabela 31
Iz rezultatov povprečnih ocen lahko sklepam, da varčevalni ukrepi v veliki meri vplivajo na
motivacijo zaposlenih, saj se najnižje vrednosti začnejo blizu vrednosti delno vpliva,
večina jih je pa blizu vrednosti vpliva. Med vrednost ne vpliva ali malo vpliva niso uvrstili
nobenega varčevalnega ukrepa. Z isto povprečno oceno imajo največji vpliv na znižanje
motivacije ukrepi znižanje plače (4,2), zamrznitev napredovanj (4,2) in znižanje regresa
(4,2). S temi ukrepi je vlada korenito posegla v materialno stanje zaposlenih in to
povzroča nezadovoljstvo. Povprečno zelo velik vpliv na znižanje motivacije ima tudi
varčevalni ukrep zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju (4,0). Naslednji
varčevalni ukrepi, ki povprečno tudi v veliki meri vplivajo na znižanje motivacije, so
omejitev izobraževanj (3,8), prepoved sklepanja pogodb o izobraževanju in optimiziranje
procesov in stroškov na centru za socialno delo (predvidena reorganizacija centra za
socialno delo) (3,6), znižanje izdatkov za blago, storitve in investicije v javnem sektorju
(3,6), omejitev števila dni letnega dopusta (3,6), znižanje dnevnic (3,6) in prepoved
izplačil plač za redno delovno uspešnost (3,6). Med ukrepe, ki povprečno v manjši meri
vplivajo na motivacijo zaposlenih, so anketirani uvrstili zmanjšanje stroškov materialno–
tehničnih pogojev za delovanje javne uprave (avtorske in podjemne pogodbe, študentsko
delo, najemnine za poslovne prostore, storitve mobilne telefonije, uporaba službenih
avtomobilov) (3,4) in znižanje jubilejnih nagrad (3,4). Povprečno najnižji vpliv na
motivacijo zaposlenih ima varčevalni ukrep prenehanje veljavnosti pogodb o zaposlitvi
zaradi izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine (2,8). Iz
60

Ocene so podane v razponu od 1 (nima vpliva, najnižja) do 5 (popolnoma vpliva, najvišja).
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nadaljnje raziskave sem ugotovila, da so anketirani mlajši, in sicer do 50 let starosti in z
največ 20 let delovne dobe. S tem kažejo, da za njih ta tema še ni aktualna.
Pri naslednjem vprašanju so anketirani morali oceniti, kako pomembne se jim zdijo
posamezne trditve v zvezi z varčevalnimi ukrepi, pri tem so si pomagali z lestvico od 1 do
5, pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo popolnoma ne strinjajo, 5 pa, da se s trditvijo
popolnoma strinjajo. Izračunane so povprečne ocene odgovorov. Ocene so podane v
razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja). Rezultati so prikazani v tabeli 32 in grafikonu 31.

Tabela 32: Stališča zaposlenih do varčevalnih ukrepov na CSD Gornja Radgona
Trditve

12345popolno večinoma občasno večinoma popolno
ma se
se ne
se
se
ma se
strinjam strinjam strinjam strinjam strinjam
Varčevalni ukrepi v
javni upravi so nujno
potrebni.
Varčevalne ukrepe v
javni upravi
popolnoma podpiram.
Zaradi varčevalnih
ukrepov sem dodatno
obremenjen z delom
(znižanje števila
javnih uslužbencev).
Varčevalni ukrepi
povzročajo napetosti
med zaposlenimi.
Varčevalni ukrepi so
demotivator za
zaposlene.
Če bi imel/a možnost,
bi se zaposlil/a v
zasebnem sektorju.

Skupaj
anketiranih

1

1

1

1

1

5

3.0

2

1

1

0

1

5

2.4

0

0

0

3

2

5

4.4

0

0

0

3

2

5

4.4

0

0

0

3

2

5

4.4

1

0

1

2

1

5

3.4

Vir: lasten
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Grafikon 31: Povprečne ocene62 stališč zaposlenih v zvezi z varčevalnimi ukrepi
na CSD Gornja Radgona

Vir: lasten, tabela 32
Izračuni aritmetične sredine kažejo, da se anketiranci v povprečju v veliki meri strinjajo s
trditvami, in sicer, da so zaradi znižanja števila javnih uslužbencev dodatno obremenjeni z
delom (4,4), da varčevalni ukrepi povzročajo napetosti med zaposlenimi (4,4) in da so
varčevalni ukrepi demotivator (4,4). Stališča, da so varčevalni ukrepi v javni upravi nujno
potrebni ne podpirajo v veliki meri. Varčevalnih ukrepov v javni upravi ne podpirajo.
V četrtem delu anketnega vprašalnika sem ugotavljala strukturo anketiranih glede na
starost, izobrazbo, delovno dobo, stalnost zaposlitve in spol. Podatki raziskave so
prikazani v tabelah 33, 34. 35, 36, 37 in grafikonih 32, 33, 34, 35, 36.
Tabela 33: Starostne skupine anketiranih na CSD Gornja Radgona
Starostne skupine

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

do 20 let

0

0%

21-30 let

1

20 %

31-40 let

2

40 %

41-50 let

2

40 %

51 let ali več

0

0%

Skupaj

5

100 %

Vir: lasten

62

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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Grafikon 32: Delež anketiranih po starostnih skupinah na CSD Gornja Radgona

Vir: lasten, tabela 33
Iz tabele 33 in grafikona 32 je glede starostne strukture zaposlenih razvidno, da je en
anketirani star med 21 in 30 let (20 %), dva anketirana med 31 in 40 let (40 %) in prav
tako dva anketirana med 41 in 50 let (40 %).
Tabela 34: Stopnja izobrazbe anketiranih na CSD Gornja Radgona
Stopnja izobrazbe

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

Osnovnošolska izobrazba

0

0%

Srednješolska izobrazba

0

0%

Višješolska izobrazba

0

0%

Visokošolska izobrazba

1

20 %

Univerzitetna izobrazba

4

80 %

Magisterij

0

0%

Doktorat

0

0%

Skupaj

5

100 %

Vir: lasten
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Grafikon 33: Delež zaposlenih po stopnji izobrazbe na CSD Gornja Radgona

Vir: lasten, tabela 34
En anketirani (20 %) ima visokošolsko izobrazbo, štirje anketirani (80 %) pa imajo
univerzitetno izobrazbo. Noben nima nižje izobrazbe od visokošolske in višje izobrazbe od
univerzitetne. Zelo velik delež zaposlenih ima univerzitetno izobrazbo, kar izhaja iz
sistemizacije delovnih mest na centrih za socialno delo, kjer je v večini zahtevana
univerzitetna izobrazba.

Tabela 35: Leta delovne dobe anketiranih na CSD Gornja Radgona
Število let delovne dobe

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

od 0 do 10 let

3

60 %

od 11 do 20 let

2

40 %

od 21 do 30 let

0

0%

od 31 do 40 let

0

0%

Skupaj

5

100 %

Vir: lasten
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Grafikon 34: Delež anketiranih glede na število let delovne dobe na CSD Gornja
Radgona

Vir: lasten, tabela 35
Trije anketirani (60 %) imajo delovno dobo med 0 in 10 let, dva anketirana (40 %) pa
med 11 in 20 let.

Tabela 36: Stalnost zaposlitve anketiranih na CSD Gornja Radgona
Stalnost zaposlitve

Število
anketiranih

Odstotek
anketiranih

Določen čas

1

20 %

Nedoločen čas

4

80 %

Skupaj

5

100 %

Vir: lasten
Grafikon 35: Delež anketiranih glede na stalnost zaposlitve na CSD Gornja
Radgona

Vir: lasten, tabela 36
Na Centru za socialno delo Gornja Radgona so med anketiranimi štirje zaposleni za
nedoločen čas, kar predstavlja 80 odstotkov anketiranih in en anketirani za določen čas,
kar predstavlja 20 odstotkov.
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Tabela 37: Spol anketiranih na CSD Gornja Radgona
Spol

Število
anketiranih

Odstotek anketiranih

Moški

0

0%

Ženski

5

100 %

Skupaj

5

100 %

Vir: lasten

Grafikon 36: Delež anketiranih glede na spol na CSD Gornja Radgona

Vir: lasten, tabela 37
Med sodelujočimi so bile samo ženske, in sicer pet oziroma 100 odstotkov anketiranih, kar
kaže na večinski delež žensk na Centru za socialno delo Gornja Radgona.

7.5 PRIMERJAVA RAZISKAV NA VSEH ŠTIRIH CENTRIH ZA SOCIALNO
DELO V POMURSKI REGIJI
Raziskava na centrih za socialno delo v pomurski regiji je potekala od 17. 4. 2014 do 29.
4. 2014, na vsakem centru dva dni. Pripravljenost na reševanje anketnega vprašalnika je
bila zelo nizka, zato sem še po telefonu pozivala k reševanju vprašalnika na centrih za
socialno delo v Ljutomeru in Gornji Radgoni, v murskosoboški center pa sem poslala
dopis, v katerem sem zaposlene ponovno pozvala k izpolnjevanju vprašalnika. Odzivnost
na vseh štirih centrih za socialno delo je v povprečju 44-odstotna. Največja pripravljenost
na reševanje je bila na lendavskem centru, verjetno zato, ker sem tam zaposlena. Zaradi
tako nizke odzivnosti lahko sklepam, da so zaposleni na centrih za socialno delo
preobremenjeni z delom in jim vsaka dodatna naloga predstavlja dodaten, nepotreben
napor. Pričakovala sem večji odziv na prošnjo k izpolnjevanju ankete, saj naj bi bili
socialni delavci naklonjeni nudenju pomoči drugim.
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Pri prvem vprašanju so anketiranci rangirali delovne motive od tistega, ki je za njihovo
sedanje delo najbolj značilen (številka 1) do tistega, ki je za njihovo sedanje delo najmanj
značilen (številka 15). S podatki smo si pridobili trenutno stanje na posameznem centru za
socialno delo. Izračunane so povprečne ocene odgovorov. Ocene so podane v razponu od
1 (najvišja) do 15 (najnižja). Rezultati raziskave so prikazani v grafikonu 37.

Tabela 38: Povprečne ocene63 delovnih motivov anketiranih na štirih centrih za
socialno delo v pomurski regiji
CSD
Lendava

Delovni motivi

CSD
Gornja
Radgona

CSD Murska
Sobota

Lahko delo

12.1

10.4

11

14

Dobre možnosti napredovanja

12.3

11.4

8.8

10.1

Dobre delovne razmere

5.3

9.2

8.6

3.6

Dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji

7.2

8.2

5.4

8.7

Dobra plača in druge materialne ugodnosti

8.5

9.6

12

8.2

Nagrajevanje

10.4

12.4

11.2

11.2

Dobri odnosi s sodelavci

3.8

4

7

5.1

Stalnost zaposlitve

6.4

8.8

5

4

Dobre možnosti strokovnega razvoja

6.3

6.4

7.4

9.4

Svoboda in samostojnost

7.3

6

6.8

4.4

Ugled dela

10.4

8.8

9

10.2

Ustvarjalno delo

5.6

3.2

7.4

7.8

Varno delo

9.3

9.2

8.4

6.7

Dober vodja

9.9

10

9.6

9.6

Zanimivo delo

5.2

2.4

2.4

7

Vir: lasten
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CSD
Ljutomer

Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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Grafikon 37: Primerjava povprečnih ocen64 delovnih motivov na štirih centrih
za socialno delo v pomurski regiji
15
13
11
9
7
5
3
1

CSD Lendava

ZANIMIVO delo

Dober VODJA

VARNO DELO

USTVARJALNO DELO

UGLED dela

SVOBODA in…

Dobre možnosti…

STALNOST ZAPOSLITVE

Dobri odnosi s sodelavci

NAGRAJEVANJE

Dobra PLAČA in druge…

Dobra OBVEŠČENOST o…

Dobre DELOVNE…

Dobre možnosti…

LAHKO DELO

CSD Gornja Radgona
CSD Ljutomer
CSD Murska Sobota

Vir: lasten, tabela 38
Iz tabele 38 in grafikona 37 je razvidno, da so anketirani na vseh štirih centrih za socialno
delo v povprečju mnenja, da nimajo lahkega dela, saj se je ta delovni motiv povprečno
uvrstil na konec lestvice. V povprečju za najbolj zahtevno delo so uvrstili na CSD Murska
Sobota in najmanj zahtevno na CSD Gornja Radgona. Z možnostmi napredovanja so vsi
nezadovoljni, saj so motiv povprečno uvrstili na predzadnje mesto. Najbolj nezadovoljni so
na CSD Lendava, najmanj pa na CSD Ljutomer. Prav tako so v povprečju nezadovoljni z
nagrajevanjem, in sicer najbolj na CSD Gornja Radgona, najmanj na CSD Ljutomer.
Sledeči delovni motiv je plača in druge materialne ugodnosti. S tem so na CSD Ljutomer
bistveno bolj nezadovoljni od drugih centrov za socialno delo. Nezadovoljstvo z delovnimi
motivi kot so možnosti napredovanja, nagrajevanje in plača ter druge materialne
ugodnosti so posledica varčevalnih ukrepov. Delovne razmere so najboljše na CSD Murska
Sobota in na CSD Lendava, z delovnimi razmerami so pa manj zadovoljni na CSD
Ljutomer in CSD Gornja Radgona. Podatki kažejo, da so na vseh štirih centrih za socialno
delo v povprečju dobro obveščeni o dogodkih v organizaciji. Najbolj so obveščeni na CSD
Ljutomer in najmanj na CSD Murska Sobota. Sklepamo, da zaradi tega, ker je CSD
Ljutomer najmanjši center in je obveščenost najboljša. CSD Murska Sobota je največji
center, zaposleni so na dveh lokacijah, zato je obveščenost otežena. Delovni motiv vodje
je v povprečju uvrščen v drugo polovico lestvice z zelo podobnimi ocenami anketirancev
na vseh štirih centrih za socialno delo, kar kaže, da si na vseh centrih želijo drugačnega
vodjo. Sklepamo lahko, da to splošno nezadovoljstvo z vodji izhaja prav iz varčevalnih
ukrepov. Glede varnega dela so prav tako podobnega mnenja, najmanj varno se počutijo
na CSD Lendava in na CSD Gornja Radgona in najbolj varno pa na CSD Murska Sobota.
Sklepam, da se najbolj varno počutijo na CSD Murska Sobota, ker imajo za varnost
poskrbljeno z varnostnikom. Pri delovnem motivu stalnost zaposlitve v povprečju prihaja
64

Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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do največjih odstopanj. Največjo varnost zaposlitve čutijo na CSD Murska Sobota, sledi
CSD Ljutomer, CSD Lendava in najmanj varno zaposlitev čutijo na CSD Gornja Radgona.
Rezultati so presenetljivi, saj jih je na CSD Murska Sobota največ anketiranih zaposlenih
za določen čas. Z možnostmi strokovnega razvoja so v povprečju v večini zadovoljni, z
večjim nezadovoljstvo izstopa CSD Murska Sobota. V povprečju so svoboda, samostojnost
in ugled dela uvrščeni s podobnimi ocenami na sredino lestvice in ni večjih odstopanj med
centri za socialno delo. Anketirani na CSD Gornja Radgona so mnenja, da je njihovo delo
v povprečju zelo zanimivo in ustvarjalno, nasprotno pa menijo anketirani na CSD Murska
Sobota. Kljub ukrepom pa so odnosi med sodelavci še zmeraj dobri, saj je delovni motiv v
povprečju uvrščen najnižje, kar pomeni, da je to najbolj značilno za njihovo delo. Najboljši
odnosi v povprečju vladajo na CSD Lendava in Gornja Radgona, sledi CSD Murska Sobota
in najslabši so na CSD Ljutomer.
Pri drugem vprašanju so anketirani razvrstili delovne motive od tistih, ki bi si jih za svoje
delo najbolj želeli (številka 1) do tistih, ki si jih za svoje delo najmanj želijo (številka 15).
Izračunane so povprečne vrednosti pridobljenih podatkov. Ocene so podane v razponu od
1 (najvišja) do 15 (najnižja). Rezultati so prikazani v grafikonu 38.
Tabela 39: Povprečne ocene65 motivacijskih dejavnikov na štirih centrih za
socialno delo v pomurski regiji
CSD
Lendava

CSD Gornja
Radgona

CSD
Ljutomer

CSD Murska
Sobota

Dobre delovne razmere

5.2

4.2

7.4

5.4

Lahko delo

13.9

12

14.2

13.7

Dobre možnosti napredovanja
Dobra obveščenost o dogodkih v
organizaciji
Dobra plača in druge materialne
ugodnosti

6.3

6.6

6.8

6.1

11.7

11

11.8

9.2

5.5

5

5.6

7

Nagrajevanje

10.3

8

7.8

9.1

Dobri odnosi s sodelavci

5.7

6.4

8.4

6.2

Delovni motivi

Stalnost zaposlitve

2.4

1.8

3

5.3

Dobre možnosti strokovnega razvoja

9.4

7.6

7

7.1

Svoboda in samostojnost

8.1

8.6

10.8

6.6

Ugled dela

10.2

13

9.6

8.2

Ustvarjalno delo

10.8

10.6

7.4

8.6

Varno delo

5.8

8.6

7.2

11.2

Dober vodja

5.2

6.2

7.2

7.2

Zanimivo delo

9.5

10.4

5.8

9

Vir: lasten

65

Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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Grafikon 38: Primerjava med povprečnimi ocenami66 motivacijski dejavnikov
na štirih centrih za socialno delo v pomurski regiji
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CSD Ljutomer
CSD Murska Sobota

Vir: lasten, tabela 39
Iz tabele 39 in grafikona 38 vidimo, da so želje anketiranih na vseh štirih centrih za
socialno delo zelo podobne, saj so večini motivov dodelili podobno pomembnost. Močno
izstopajoči delovni motiv med vsemi štirimi centri za socialno delo je stalnost zaposlitve. S
tem delovnim motivom nakazujejo, da si želijo varne prihodnosti, kar kaže na čas
gospodarske krize in velike brezposelnosti v pomurski regiji. Stalnost zaposlitve se zdi
najbolj pomembna zaposlenim na CSD Gornja Radgona, sledita CSD Lendava in CSD
Ljutomer in najmanj na CSD Murska Sobota. Na drugo mesto so anketiranci z zelo
podobnimi povprečnimi ocenami uvrstili dobro plačo in druge materialne ugodnosti. Letega si najbolj želijo na CSD Gornja Radgona in najmanj na CSD Murska Sobota. Dobrih
odnosov si najbolj želijo na CSD Lendava, najmanj pa na CSD Ljutomer. V povprečju sledi
delovni motiv dober vodja, kar kaže na pomembnost tega delovnega motiva. Dobrega
vodjo si najbolj želijo na CSD Lendava in na CSD Gornja Radgona in malo manj
pomemben se jim zdi na CSD Ljutomer in na CSD Murska Sobota. Dobre delovne razmere
so močen motivacijski dejavnik, najpomembnejši je na CSD Gornja Radgona in najmanj
pomemben na CSD Ljutomer. Anketiranci si v povprečju želijo tudi dobrih možnosti za
napredovanje, saj si s tem izboljšajo finančni položaj. Za navedeni delovni motiv so si na
vseh štirih centrih za socialno delo enotni, saj je v teh težkih časih finančna preskrbljenost
še kako pomembna. Dobre možnosti strokovnega razvoja se zdijo najbolj pomembne na
CSD Ljutomer in najmanj na CSD Lendava. V povprečju jim dobra obveščenost o dogodkih
v organizaciji ne predstavlja pomembnega motiva za delo. Zanimivega dela si najbolj
želijo na CSD Ljutomer in manj na ostalih treh centrih. V povprečju si najbolj želijo
obveščenosti o dogodkih v organizaciji na CSD Murska Sobota. Na vseh centrih za socialno
66

Ocene so podane v razponu od 1 (najvišja) do 15 (najnižja).
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delo so anketirani pripravljeni opravljati zahtevno delo, saj so le-ta delovni motiv v
povprečju uvrstili na zadnje mesto. Zelo zahtevno delo so najbolj pripravljeni opravljati na
CSD Ljutomer in najmanj na CSD Gornja Radgona.
Anketirani so morali oceniti, kako pomembne se jim zdijo posamezne trditve v zvezi z
varčevalnimi ukrepi, pri tem so si pomagali z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se
s trditvijo popolnoma ne strinjajo, 5 pa, da se s trditvijo popolnoma strinjajo. Izračunane
so povprečne ocene pridobljenih podatkov. Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do
5 (najvišja). Rezultati so prikazani v spodnjem grafikonu.

Tabela 40: Povprečne ocene67 stališč anketiranih o varčevalnih ukrepih na
štirih centrih za socialno delo v pomurski regiji

Trditve
Varčevalni ukrepi v javni upravi so
nujno potrebni.
Varčevalne ukrepe v javni upravi
popolnoma podpiram.
Zaradi varčevalnih ukrepov sem
dodatno obremenjen z delom (znižanje
števila javnih uslužbencev).
Varčevalni ukrepi povzročajo napetosti
med zaposlenimi.
Varčevalni ukrepi so demotivator za
zaposlene.
Če bi imel/a možnost, bi se zaposlil/a v
zasebnem sektorju.

CSD
Lendava

CSD
CSD
Gornja
Radgona Ljutomer

CSD
Murska
Sobota

2.8

3

2.6

3

2.4

2.4

2.6

3.1

4.3

4.4

3.4

4

4

4.4

3.2

4.1

4.2

4.4

3.2

4.3

2.8

3.4

2.6

3.4

Vir: lasten

67

Ocene so podane v razponu od 1 (popolnoma se ne strinjam, najnižja) do 5 (popolnoma se
strinjam, najvišja).
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Grafikon 39: Primerjava odgovorov o stališčih zaposlenih do varčevalnih
ukrepov na štirih centrih za socialno delo v pomurski regiji
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Vir: lasten, tabela 40
V povprečju so najbolj nezadovoljni z varčevalnimi ukrepi na CSD Gornja Radgona, na
drugem mestu je CSD Murska Sobota in na tretjem mestu CSD Lendava. V povprečju so
varčevalni ukrepi najmanj prizadeli zaposlene na CSD Ljutomer.
Prvo vprašanje v sklopu demografije je bilo namenjeno ugotavljanju starosti zaposlenih.
Vprašanje je bilo oblikovano tako, da je anketirane razvrstilo v pet skupin. Na to vprašanje
so odgovorili vsi anketirani.

Tabela 41: Deleži starostnih skupin anketiranih na štirih centrih za socialno
delo v pomurski regiji
Starost
anketiranih

CSD
Lendava

CSD Gornja
Radgona

CSD
CSD Murska
Ljutomer Sobota

do 20 let

0%

0%

0%

0%

21-30 let

60 %

20 %

0%

22 %

31-40 let

10 %

40 %

60 %

56 %

41-50 let

10 %

40 %

40 %

11 %

51 let ali več

10 %

0%

0%

11 %

Vir: lasten
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Grafikon 40: Primerjava deležev anketiranih po starostni skupini na štirih
centrih za socialno delo v pomurski regiji
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CSD Lendava

40%

CSD Gornja Radgona
30%

CSD Ljutomer
CSD Murska Sobota

20%
10%
0%
1 (do 20 let) 2 (21 - 30
let)

3 (31 - 40
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4 (41 - 50
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5 (51 let ali
več )

Vir: lasten, tabela 41
Iz tabele 41 in grafikona 40 je glede na starostne skupine zaposlenih razvidno, da v prvi
starostni skupini do 20 let ni bilo nobenega anketiranega. V drugi starostni skupini med
21 in 30 let izstopa Center za socialno delo Lendava s kar 60 % anketiranih. Večina
anketiranih na vseh štirih centrih spada v starostno skupino med 31 in 40 let, manj v
skupino med 41 in 50 let in z najmanj odstotki v starostno skupino med 51 let in več. Kot
kažejo podatki, na centrih za socialno delo prevladuje predvsem mladi kader.
Drugo vprašanje v sklopu demografije je bilo namenjeno ugotavljanju dosežene stopnje
izobrazbe pri zaposlenih. Vprašanje je bilo oblikovano tako, da je anketirane razvrstilo v
pet skupin. Na to vprašanje so odgovorili vsi anketirani.
Tabela 42: Delež stopnje izobrazbe anketiranih na štirih centrih za socialno
delo v pomurski regiji

Stopnja izobrazbe

CSD Lendava

CSD
Gornja
Radgona

CSD
CSD
Murska
Ljutomer Sobota

Osnovnošolska izobrazba

0%

0%

0%

0%

Srednješolska izobrazba

0%

0%

20 %

11 %

Višješolska izobrazba

10 %

0%

0%

11 %

Visokošolska izobrazba

30 %

20 %

40 %

22 %

Univerzitetna izobrazba

60 %

80 %

40 %

56 %

Magisterij

0%

0%

0%

0%

Doktorat

0%

0%

0%

0%

Vir: lasten
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Grafikon 41: Primerjava deležev anketiranih po stopnji izobrazbe na štirih
centrih za socialno delo v pomurski regiji
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Vir: lasten, tabela 42
Anketirani prevladujejo z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo. Največji delež zaposlenih
z univerzitetno izobrazbo med pomurskimi centri za socialno delo ima CSD Gornja
Radgona (80 %), sledi CSD Lendava (60 %), CSD Murska Sobota (55 %) in najmanj jih
ima CSD Ljutomer (40 %). Nihče izmed anketiranih na nobenem centru za socialno delo
nima višje stopnje izobrazbe od univerzitetne in nižje od srednješolske. Rezultat me ne
preseneča, saj je za opravljanje tega poklica z zakonom določena visoka ali univerzitetna
izobrazba.
Tretje vprašanje v sklopu demografije je bilo namenjeno ugotavljanju števila let delovne
dobe zaposlenih.
Tabela 43: Delež anketiranih po delovni dobi na štirih centrih za socialno delo v
pomurski regiji
Delovna doba

CSD Gornja
Radgona

CSD Lendava

CSD Ljutomer

CSD Murska Sobota

od 0 do 10 let

70 %

60 %

40 %

44 %

od 11 do 20 let

0%

40 %

20 %

44 %

od 21 do 30 let

20 %

0%

40 %

0%

od 31 do 40 let

10 %

0%

0%

12 %

Vir: lasten
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Grafikon 42: Primerjava deležev anketiranih po številu let delovne dobe na
štirih centrih za socialno delo v pomurski regiji
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Vir: lasten, tabela 43
Iz tabele 43 in grafikona 42 vidimo, da na CSD Lendava prevladujejo zaposleni, ki imajo
do 10 let delovne dobe. V isti skupini ima CSD Ljutomer najnižji delež zaposlenih. V
skupini dve, od 11 do 20 let delovne dobe, ni nobenega anketiranega iz CSD Lendava,
večina jih je iz CSD Gornja Radgona in CSD Murska Sobota. V tretji skupini - od 21 do 30
let delovne dobe - jih je največ iz CSD Ljutomer. Najmanj anketiranih spada v četrto
skupino, to je med zaposlene, ki imajo od 31 do 40 let delovne dobe. Iz CSD Ljutomer in
CSD Gornja Radgona ni nobenega anketiranega, ki bi spadal v to skupino. Majhen delež
jih je pa s CSD Lendave in CSD Murska Sobota. Vsi štirje centri za socialno delo so
zastopani le v prvi skupini, v kateri imajo zaposleni od 0 do 10 let delovne dobe.
Četrto vprašanje v sklopu demografije je bilo namenjeno ugotavljanju stalnosti zaposlitve
pri zaposlenih.
Tabela 44: Delež anketiranih po stalnosti zaposlitve na štirih centrih za
socialno delo v pomurski regiji
Stalnost
zaposlitve

CSD
Lendava

CSD
CSD
Gornja
CSD
Murska
Radgona Ljutomer Sobota

Določen čas

30 %

20 %

0%

33 %

Nedoločen čas

70 %

80 %

100 %

67 %

Vir: lasten
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Grafikon 43: Primerjava deležev anketiranih po stalnosti zaposlitve na štirih
centrih za socialno delo v pomurski regiji
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Vir: lasten, tabela 44
Iz tabele 44 in grafikona 43 vidimo, da na centrih za socialno delo prevladujejo zaposleni
za nedoločen čas. Na CSD Ljutomer so vsi anketirani zaposleni za nedoločen čas, sledi
CSD Gornja Radgona (80 %), CSD Lendava (70 %) in nato CSD Murska Sobota s 65
odstotki anketiranih zaposlenih za nedoločen čas. Največ zaposlenih za določen čas je na
CSD Murska Sobota, kar 35 odstotkov anketiranih. Stalnost zaposlitve so anketirani z vseh
štirih centrov za socialno delo uvrstili na prvo mesto, se pravi, da je najpomembnejše za
njihovo delo. Menim, da se naj zaposlene zaposli za nedoločen čas, saj s tem pridobijo
občutek varnosti zaposlitve.
Zadnje vprašanje v sklopu demografije je bilo namenjeno ugotavljanju spola zaposlenih.
Na to vprašanje so odgovorili vsi anketirani, in sicer 25 žensk in 4 moški, kar v odstotkih
predstavlja 86 % žensk in 14 % moških. Delež po spolu na vseh štirih centrih za socialno
delo v pomurski regiji predstavlja spodnja tabela 45 in grafikon 44.
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Tabela 45: Delež anketiranih po spolu na štirih centrih za socialno delo v
pomurski regiji

Spol

CSD
Lendava

CSD Gornja
Radgona

CSD
Ljutomer

CSD
Murska
Sobota

Moški

20 %

0%

0%

22 %

Ženski

80 %

100 %

100 %

78 %

Vir: lasten

Grafikon 44: Primerjava deležev anketiranih glede na spol na štirih centrih za
socialno delo v pomurski regiji
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Vir: lasten, tabela 45
Iz tabele 45 in grafikona 44 vidimo, da v vseh štirih organizacijah prevladuje ženski kader.
Na CSD Gornja Radgona in na CSD Ljutomer ni nobenega moškega, na CSD Lendava in
CSD Murska Sobota je 20 odstotkov moških. To dokazuje, da socialno delo velja za
»ženski poklic«. V prihodnosti bi bilo potrebno zaposliti moški kader, saj je to potrebno za
zdravo klimo v organizaciji.
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8 DOBLJENI REZULTATI RAZISKAVE
8.1 CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA
V tem poglavju je na kratko predstavljen opis vzorca. Temu sledi pregled dobljenih
rezultatov raziskave na Centru za socialno delo Lendava.
Opis vzorca:
‒ iz opisa vzorca je mogoče ugotoviti, da je večina anketiranih starih med 21 in 30
let, le nizek odstotek (10 %) anketiranih spada v starostni skupini od 31 do 40 in
od 41 do 50;
‒ prav tako lahko ugotovimo, da med anketiranimi prevladujejo zaposleni z
univerzitetno izobrazbo (60 %), kar je tudi pogoj za zaposlitev kot strokovni
delavec;
‒ z višješolsko izobrazbo je le 10 odstotkov anketiranih, nobenega ni z nižjo
izobrazbo od višješolske in višjo izobrazbo od univerzitetne;
‒ največ anketiranih ima do 10 let delovne dobe (70 %);
‒ večji delež anketiranih je zaposlenih za nedoločen čas (70 %);
‒ ugotovimo lahko tudi, da je na Centru za socialno delo Lendava največ zaposlenih
ženskega spola, in sicer kar 80 %.
Rezultati raziskave
Ugotoviti je mogoče, da so v povprečju za njihovo sedanje delo zaposlenih na CSD
Lendava najbolj značilni dobri odnosi s sodelavci, zanimivo delo, dobre delovne razmere,
ustvarjalno delo in dobre možnosti strokovnega razvoja. Najmanj značilno za sedanje delo
so v povprečju dobre možnosti napredovanja, lahko delo, nagrajevanje in ugled dela.
Ugotoviti je mogoče, da je najpomembnejši motivaciji dejavnik stalnost zaposlitve. Zelo
pomembni motivacijski dejavniki so tudi dobre delovne razmere, dober vodja, dobra plača
in druge materialne ugodnosti ter dobri odnosi s sodelavci. Med manj pomembne
motivacijski dejavnike uvrščajo dobre možnosti napredovanja, svobodo in samostojnost,
dobre možnosti strokovnega razvoja, zanimivo delo, ugled dela, nagrajevanje in
ustvarjalno delo. Najbolj nepomembna motivacijska dejavnika sta lahko delo in dobra
obveščenost o dogodkih v organizaciji.
Pri odgovorih o vplivu varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih je ugotoviti, da imajo
v povprečju največji vpliv zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju, prepoved
izplačil plač za redno delovno uspešnost, znižanje plač, znižanje regresa, omejitev števila
dni letnega dopusta, omejitev izobraževanj, znižanje dnevnic, zamrznitev napredovanj,
optimiziranje procesov in stroškov na centru za socialno delo. V povprečju imajo manjši
vpliv na motivacijo zaposlenih ukrep prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi zaradi
minimalnih pogojev za pridobitev pravice do pokojnine, prepoved sklepanja pogodb o
izobraževanju, znižanje jubilejnih nagrad, znižanje izdatkov za blago, storitve in investicije
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v javnem sektorju, zmanjšanje stroškov materialno–tehničnih pogojev za delovanje javne
uprave.
Pri odgovorih o stališčih v zvezi z varčevalnimi ukrepi pa je ugotoviti, da se anketiranci v
povprečju v največji meri strinjajo s trditvijo, da so zaradi varčevalnih ukrepov dodatno
obremenjeni z delom zaradi znižanja števila javnih uslužbencev. Strinjajo se tudi s
trditvijo, da so varčevalni ukrepi demotivator za zaposlene, kar pa povzroča napetosti med
zaposlenimi. S stališčema, da so varčevalni ukrepi v javni upravi nujno potrebni in da če bi
imeli možnost, bi se zaposlili v zasebnem sektorju se v povprečju le občasno strinjajo.
Varčevalne ukrepe v javni upravi večinoma ne podpirajo.

8.2 CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA
V tem poglavju je na kratko predstavljen opis vzorca. Temu sledi pregled dobljenih
rezultatov raziskave na Centru za socialno delo Murska Sobota.
Opis vzorca:
‒ iz opisa vzorca je mogoče ugotoviti, da je največ anketiranih starih med 31 in 40
let;
‒ prav tako lahko ugotovimo, da med anketiranimi prevladujejo zaposleni z
univerzitetno izobrazbo (55 %), kar je tudi pogoj za zaposlitev kot strokovni
delavec;
‒ z delovno dobo do 10 let je 44 odstotkov anketiranih, prav toliko jih ima tudi
delovno dobo od 11 do 20 let;
‒ delež zaposlenih za nedoločen čas je 67 odstotkov;
‒ ugotovimo lahko tudi, da je največ zaposlenih ženskega spola, in sicer kar 78
odstotkov.
Rezultati raziskave
Ugotoviti je mogoče, da so za njihovo sedanje delo v povprečju najbolj značilni delovni
motivi dobre delovne razmere, stalnost zaposlitve, svoboda in samostojnost, dobri odnosi
s sodelavci. V povprečju med manj značilne delovne motive za njihovo sedanje delo so
uvrstili varno delo, zanimivo delo, ustvarjalno delo, dobro plačo in druge materialne
ugodnosti, dobro obveščenost o dogodkih v organizaciji, dobre možnosti strokovnega
razvoja in dobrega vodjo. Najmanj značilne za njihovo sedanje delo so dobre možnosti
napredovanja, ugled dela, nagrajevanje in na zadnjem mestu najmanj značilni je ugled
dela.
Ugotoviti je, da sta v povprečju najpomembnejša motivacijska dejavnika stalnost
zaposlitve in dobre deloven razmere. Pomembni motivacijski dejavniki so še dobre
možnosti napredovanja, dobri odnosi s sodelavci, svoboda in samostojnost, dobra plača in
druge materialne ugodnosti, dobre možnosti strokovnega razvoja, dober vodja, ugled
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dela, ustvarjalno delo, zanimivo delo, nagrajevanje, dobra obveščenost o dogodkih v
organizacij. Najbolj nepomembna motivacijska dejavnika sta varno delo in lahko delo.
Pri odgovorih o vplivu varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih je ugotoviti, da imajo
v povprečju največji vpliv znižanje regresa, zamrznitev napredovanj, omejitev
izobraževanj, prepoved izplačil plač za redno delovno uspešnost, znižanje plač,
optimiziranje procesov in stroškov na centru za socialno delo, omejitev števila dni letnega
dopusta in zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. V povprečju imajo manjši
vpliv na motivacijo zaposlenih ukrepi znižanje izdatkov za blago, storitve in investicije v
javnem sektorju, znižanje jubilejnih nagrad in znižanje dnevnic. V povprečju imajo
najmanjši vpliv na znižanje motivacije zaposlenih ukrepi prenehanja veljavnosti pogodbe
zaradi pridobitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do pokojnine in prepoved
sklepanja pogodb o izobraževanju. Najmanjši vpliv ima ukrep zmanjšanje stroškov
materialno–tehničnih pogojev za delovanje javne uprave.
Pri odgovorih o stališčih v zvezi z varčevalnimi ukrepi pa je mogoče ugotoviti, da se
anketiranci v povprečju v največji meri strinjajo s trditvijo, da so varčevalni ukrepi
demotivator za zaposlene. Strinjajo se tudi s trditvama, da varčevalni ukrepi povzročajo
napetosti med zaposlenimi in da so zaradi varčevalnih ukrepov dodatno obremenjeni z
delom zaradi znižanja števila javnih uslužbencev. Če bi anketiranci imeli možnost bi se
zaposlili v zasebnem sektorju. Sodeč po povprečnih ocenah, anketiranci občasno
podpirajo ukrepe v javni upravi in občasno so mnenja, da so potrebni.

8.3 CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUTOMER
V tem poglavju je na kratko predstavljen opis vzorca. Temu sledi pregled dobljenih
rezultatov raziskave na Centru za socialno delo Ljutomer.
Opis vzorca:
‒ iz opisa vzorca lahko ugotovimo, da je 60 odstotkov anketiranih starih med 31 in
40 let, preostalih 40 odstotkov pa je starih med 41 in 50 let;
‒ prevladujejo anketirani z univerzitetno (40 %) in visokošolsko (40 %) izobrazbo;
‒ ugotovimo lahko, da ima 40 odstotkov anketirancev delovno dobo do 10 let in prav
toliko med 21 do 30 let;
‒ vsi anketiranci so zaposleni za nedoločen čas in vsi so ženskega spola.
Rezultati raziskave:
Ugotoviti je mogoče, da je za njihovo sedanje delo v povprečju najbolj značilen delovni
motiv zanimivo delo. V povprečju so značilni tudi stalnost zaposlitve, dobra obveščenost o
dogodkih v organizaciji ter svoboda in samostojnost. V povprečju sta za njihovo sedanje
delo manj značilna lahko delo in nagrajevanje. Najmanj značilna delovna motiva pa sta
dobra plača in druge materialne ugodnosti.
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Ugotoviti je mogoče, da je v povprečju najpomembnejši motivacijski dejavnik stalnost
zaposlitve. V povprečju med druge pomembne motivacijske dejavnike še spadajo dobra
plača in druge materialne ugodnosti, zanimivo delo, dobre možnosti strokovnega razvoja.
V enaki meri sta pomembna motivacijska dejavnika dober vodja in varno delo, ter
ustvarjalno delo in dobre delovne razmere. V povprečju sta najmanj pomembna
motivacijska dejavnika dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji in lahko delo.
Pri odgovorih o vplivu varčevalnih ukrepov na znižanje motivacije zaposlenih je vidno, da
jih v enaki in najvišji meri v povprečju demotivirajo zmanjšanje števila zaposlenih v
javnem sektorju, omejitev števila dni letnega dopusta, zamrznitev napredovanj, znižanje
plač. V prav tako povprečno visoki in enaki meri jih demotivirajo prepoved sklepanja
pogodb o izobraževanju, omejitev izobraževanj, znižanje dnevnic. V povprečju ima nižji
vpliv na motivacijo ukrep zmanjšanja stroškov materialno–tehničnih pogojev za delovanje
javne uprave in v povprečju najnižji vpliv ukrep prenehanja veljavnosti pogodb o zaposlitvi
zaradi izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do pokojnine.
Pri trditvah o varčevalnih ukrepih je ugotoviti, da se anketiranci v povprečju v največji
meri strinjajo, da so zaradi varčevalnih ukrepov dodatno obremenjeni z delom. Strinjajo
se tudi, da ukrepi povzročajo napetosti med zaposlenimi in da varčevalni ukrepi
demotivirajo zaposlene. Pri stališčih se v povprečju v enaki meri toda z nižjo povprečno
oceno strinjajo s trditvami, da so ukrepi v javni upravi nujno potrebni, da ukrepe
popolnoma podpirajo in da če bi imeli možnost, bi se zaposlili v zasebnem sektorju.

8.4 CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA
V tem poglavju je na kratko predstavljen opis vzorca. Temu sledi pregled dobljenih
rezultatov raziskave na Centru za socialno delo Gornja Radgona.

Opis vzorca:
‒ iz opisa vzorca lahko ugotovimo, da je 40 odstotkov anketiranih starih med 31 in
40 let in prav tako 40 odstotkov med 41 in 50 let;
‒ prevladujejo anketirani z univerzitetno (80 %) in visokošolsko (20 %) izobrazbo;
‒ ugotovimo lahko tudi, da ima 60 odstotkov anketiranih do 10 let delovne dobe, 40
odstotkov pa med 11 in 20 let delovne dobe;
‒ večina anketiranih je zaposlenih za nedoločen čas (80 %) in vse so ženskega
spola.

Rezultati raziskave
Ugotoviti je mogoče, da je v povprečju za njihovo sedanje delo najbolj značilen delovni
motiv zanimivo delo. Med druge značilne delovne motive v povprečju spadajo ustvarjalno
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delo, dobri odnosi s sodelavci, svoboda in samostojnost. V povprečju sta za njihovo
sedanje delo manj značilna lahko delo, dobre možnosti napredovanja in v povprečju
najmanj značilni delovni motiv je nagrajevanje.
Ugotoviti je mogoče, da je v povprečju za anketirance najpomembnejši motivacijski
dejavnik stalnost zaposlitve. Med druge pomembne motivacijske dejavnike v povprečju
spadajo še dobre delovne razmere, dobra plača in druge materialne ugodnosti, dober
vodja, dobri odnosi s sodelavci in dobre možnosti napredovanja. V povprečju sta najmanj
pomembna motivacijska dejavnika lahko delo in ugled dela.
Pri odgovorih o vplivu varčevalnih ukrepov na znižanje motivacije zaposlenih je mogoče
ugotoviti, da jih v enaki in najvišji meri v povprečju demotivirajo znižanje regresa,
zamrznitev napredovanj in znižanje plače. V visoki meri prav tako demotivirajo ukrepi
zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju in omejitev izobraževanj. V povprečju v
nekoliko manjši in enaki meri demotivirajo optimiziranje procesov in stroškov na centru za
socialno delo, prepoved sklepanja pogodb o izobraževanju, znižanje izdatkov za blago,
storitve in investicije v javnem sektorju, omejitev števila dni letnega dopusta, znižanje
dnevnic in prepoved izplačil plač za redno delovno uspešnost. V povprečju ima najnižji
vpliv na motivacijo ukrep prenehanja veljavnosti pogodb o zaposlitvi zaradi izpolnitve
minimalnih pogojev za pridobitev pravice do pokojnine.
Pri trditvah o varčevalnih ukrepih je ugotoviti, da se anketiranci v povprečju v enaki meri
strinjajo, da so zaradi varčevalnih ukrepov dodatno obremenjeni z delom, da ukrepi
povzročajo napetosti med zaposlenimi in da varčevalni ukrepi demotivirajo zaposlene. Pri
stališčih se v povprečju z nižjo povprečno oceno strinjajo s trditvami, da so ukrepi v javni
upravi nujno potrebni in da ukrepe popolnoma podpirajo.
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9 RAZISKAVE IZ TUJINE
9.1 SVETOVNA GOSPODARSKA KRIZA JE NEGATIVNO VPLIVALA NA
ZADOVOLJSTVO PRI DELU
Bell in Blanchflower (2011) v svoji raziskavi poročata, da so tako imenovane ''stopnje
sreče'' v Evropi naglo padle med leti 2007 in 2010 zaradi vplivov ekonomske krize in
visokih ter strmo naraščajočih stopenj brezposelnosti, predvsem med mladimi. Ugotovila
sta, da je prišlo do opaznega znižanja ''stopnje sreče'' v državah, ki jih je recesija in
dolžniška kriza hudo prizadela; v Grčiji, na Irskem, na Portugalskem in v Španiji
(Markovits in drugi, 2013, str. 1-2).
Članek Markovitsa in drugih priča o vplivu ekonomske krize v Grčiji na odnos zaposlenih
do dela. Z delom povezana odnosa, ki so ju raziskovali v študiji, sta bila zadovoljstvo pri
delu in organizacijska predanost. V raziskavi so sodelovali zaposleni pred in med
gospodarsko krizo, rezultate so nato primerjali. Podatki v času pred krizo so bili zbrani
med leti 2004 in 2007. Sodelovali so zaposleni v zasebnem sektorju iz regije Thessaloniki
na severu Grčije. Podatki v času krize so bili zbrani med novembrom 2011 in novembrom
2012 iz iste regije (Markovits in drugi, 2013, str. 1).
Rezultati so pokazali, da so zaposleni v času krize bistveno manj zadovoljni pri delu, nižje
je zadovoljstvo s plačo in zadovoljstvo glede varnosti službe v primerjavi z rezultati pred
krizo. Še posebej močan vpliv na varnost zaposlitve ni bil presenetljiv zaradi negotovosti,
ki jo je povzročila gospodarska kriza. Med krizo so zaposleni manj osredotočeni na
napredovanje. Rezultati analize vplivov kažejo, da je manjša možnost napredovanja
zmanjšala zadovoljstvo pri delu, zadovoljstvo s plačo, zadovoljstvo z varnostjo zaposlitve.
Ker zaposleni zaradi gospodarske krize niso mogli napredovati, se je zmanjšala predanost
organizaciji. Starejši zaposleni so bili bolj zadovoljni s svojo varnostjo zaposlitve in bolj
predani, so bili pa manj zadovoljni s svojo plačo (Markovits in drugi, 2013, str. 6).
Gospodarska kriza dosledno slabša posameznikove ekonomske in zaposlitvene pogoje, ki
negativno vplivajo na odnos do dela. Med gospodarsko krizo so pogoji zaposlovanja na
udaru in rezultat so bolj negativni pogoji. Zaposleni so pripravljeni sprejeti slabše delovne
pogoje v zameno za ohranitev trenutne zaposlitve in delovnega mesta (Markovits in drugi,
2013, str. 2-6).
Vplivi gospodarske krize so po mnenju Markovitsa in drugih podcenjeni, ker je posameznik
sposoben prilagoditi psihološke mehanizme, ki pomagajo pri prilagoditvi v grozečih
situacijah, še posebej, ko gre za trajne situacije (Markovits in drugi, 2013, str. 6).
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9.2 MOTIVACIJA SOCIALNIH DELAVCEV V TUJINI
V raziskavi, ki so jo opravili v sklopu programa prekvalifikacije na Klaipéda State College,
je sodelovalo 12 socialnih delavk iz štirih različnih krajev iz Litve. Demografske značilnosti
sodelujočih so bile (Virbaliene in drugi, 2012, str. 88-92):
‒
‒
‒
‒

spol: ženske;
povprečna starost: 35 let;
izobrazba: višja;
delovne izkušnje: z več kot 5 leti delovnih izkušenj.

Prvo vprašanje je bilo: Kateri je najpomembnejši faktor, ki vas motivira, da opravljate delo
socialne delavke? Vprašanje je bilo odprtega tipa, tu je nekaj odgovorov:
''… najsrečnejši trenutki so, ko se s svojo stranko pogovarjam po nekaj mesecih ali več,
in vidim rezultate, napredek, četudi majhen, je vreden … ''
''… najbolj me motivira situacija, ko me stranka pride obiskati po svoji volji, saj takrat
spoznam, da se je interakcija izplačala …''
''… motiviralo me je dejstvo, da se lahko na svojem delovnem mestu ves čas učim …''
''… delovni kolektiv je krasen, zato hočem ostati v naši instituciji, motiviramo se med
seboj, pohvalimo se …''
''… vedno se česa novega naučim, ko opravljam svoje delo, zato je socialno delo kot
trajno samoizobraževanje in učenje …''
''… želim pomagati ljudem, ki ne zmorejo sami rešiti svojih psiholoških ali socialnih
problemov …''
''… motivirajo me moje življenjske izkušnje …''
''… občutek, da sem naredila nekaj dobrega …''
''… želja pomagati je neke vrste način življenja …''
Glede na odgovore vidimo, da prevladajo nematerialni dejavniki.
Drugo vprašanje je bilo: Ali se strinjate s sledečo trditvijo? ''Biti ponosen na svoje delo je
pomembna plača.'' S tem so želeli odkriti, ali socialni delavci svoje delo jemljejo kot
pomembni motivacijski dejavnik. Da bi bilo vprašanje bolj jasno, so postavili še
podvprašanje: podajte primere aktivnosti, zaradi katerih ste najbolj ali najmanj zadovoljni
v svoji službi. Na podlagi odgovorov so naredili še tri kategorije, kamor odgovori spadajo:
osebno zadovoljstvo s svojim delom; aktivnosti, ki najbolj zadovoljujejo; aktivnosti, ki
najmanj zadovoljujejo.
Nekaj odgovorov (Virbaliene in drugi, 2012, str. 89-92):
Osebno zadovoljstvo s svojim delom:
''… mislim, da če ne obožuješ svojega dela, ga ne maraš, ne boš dosegel dobrih rezultatov
…''
''… mislim, da je to zelo pomembno, saj če si ponosen in veš, da je tvoje delo dobro in
pomembno, te motivira. Ponosna sem, da sem socialna delavka.''
''… mislim, da je moje delo dobro in zadovoljna sem z njim …''
Aktivnosti, ki demotivirajo:
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''… preveč dokumentacije …''
''… preveč je dela s papirji, lahko bi bilo manj birokracije …''
''… količina dokumentov narašča, menim, da naše delo zaradi tega ni bolj učinkovito, saj
tako manj časa namenimo svojim strankam …''
V raziskavi se je izkazalo, da imajo socialni delavci radi svoje delo in so ponosni nanj. Že
sama vsebina socialnega dela je motivacijski dejavnik, kar je raziskava tudi dokazala.
Najpomembnejši motivacijski dejavniki so tako stik s stranko in sam komunikacijski
proces. Prav tako so pomembni motivatorji sodelovanje v organizacijskem procesu.
Demotivator pa je zagotovo birokracija, saj imajo preveč dela s papirji in dokumenti
(Virbaliene in drugi, 2012, str. 92-93).
Članek Davida Farmerja (2011, str. 1-7) govori o tem, kako vzpodbujati in ohranjati
zadovoljstvo pri delu med socialnimi delavci. Že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja je
bilo izvedenih veliko raziskav na to temo, zato se je avtor poglobil v vprašanje
zadovoljstva, ter predlagal nekaj rešitev, saj je ta poklic že od nekdaj znan kot zelo
zahteven.
Elpers in Westhius (2008) sta opredelila dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu
(Farmer, 2011, str. 2):
‒ plača in ugodnosti,
‒ možnost napredovanja,
‒ delovno okolje, ki podpira in krepi,
‒ jasnost delovnih nalog,
‒ priznanje,
‒ sodelovanje pri sprejemanju odločitev,
‒ ustrezna sredstva, ki zaposlenim omogočajo, da zagotovijo pozitivne rezultate
strankam.
Barber
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

(1986) navaja še ostale pomembne faktorje, ki so (Farmer, 2011, str. 2):
delo samo,
občutek, da si nekaj dosegel,
odgovornost,
priznanje delavčevih dosežkov,
višina plače,
varnost delovnega mesta,
odnos z nadrejenim,
odnos s sodelavci.

Na zadovoljstvo pri delu vplivajo seveda tudi nadrejeni, zato Holosko (2009) navaja tudi
lastnosti, ki bi jih moral imeti vsak vodja kolektiva socialnih delavcev. Te so: vizija, vpliv
na ostale, da ukrepajo, skupinsko delo in sodelovanje, sposobnost reševanja problemov,
ustvarjanje pozitivnih sprememb (Farmer, 2011, str. 3).
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9.3 VPLIV VARČEVALNIH UKREPOV NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V
JAVNI UPRAVI
Demke in Moilanen (2012, str. 94) sta izvedla raziskavo, kako so varčevalni ukrepi vplivali
na zadovoljstvo pri delu v javnem sektorju. V raziskavi je sodelovalo 27 držav, ki so bile
do leta 2012 članice Evropske unije (Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg,
Nizozemska, Danska, Irska, Združeno kraljestvo, Grčija, Portugalska, Španija, Avstrija,
Finska, Švedska, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska,
Slovaška, Slovenija, Bolgarija, Romunija).
Anketiranci so s štirimi možnimi odgovori (zelo, nekako, sploh ne, težko rečem) ocenjevali
(Demke, Moilanen, 2012, str. 94-98):
‒ zmanjšanje zaupanja v organizacijo,
‒ zmanjšanje zaupanja v vodstvo,
‒ zmanjševanje zavezanosti na delovnem mestu,
‒ padec etičnih vrednot,
‒ zmanjševanje zadovoljstva pri delu,
‒ povečanje neprimerne porabe sredstev, npr: kraja ali goljufija,
‒ neetično vedenje zaradi povečanega stresa,
‒ povečanje jeze,
‒ zmanjšanje lojalnosti,
‒ korupcija.
Rezultati so pokazali tesno povezavo med varčevalnimi ukrepi in vedenjem na delovnem
mestu. Vpliv varčevalnih ukrepov naj bi bil najmočnejši prav pri zmanjševanju
zadovoljstva na delovnem mestu. 83 odstotkov držav, ki so sprejele varčevalne ukrepe
(Bolgarija, Češka, Estonija, Grčija, Madžarska, Irska, Latvija, Litva, Portugalska, Romunija,
Slovenija, Španija, Združeno kraljestvo), poroča o zmanjšanju zadovoljstva na delovnem
mestu (Demke, Moilanen, 2012, str. 97).

Tabela 46: Zmanjšanje zadovoljstva pri delu zaradi varčevalnih ukrepov
Države
Brez varčevalnih
ukrepov
Z varčevalnimi
ukrepi

Zelo
7%

Nekako
29 %

Sploh ne
21 %

Težko rečem
43 %

50 %

33 %

8%

8%

Vir: Demke, Moilanen (2012, str. 97)
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Tabela prikazuje države, v katerih so sprejeli varčevalne ukrepe in države, v katerih jih
niso in so prav tako sodelovale v raziskavi. Zaposleni so ocenjevali zmanjševanje
zadovoljstva pri delu zaradi varčevalnih ukrepov. V državah, kjer niso sprejeli varčevalnih
ukrepov68 (Švedska, Luksemburg, Romunija), je 7 odstotkov poročalo, da se je
zadovoljstvo zelo zmanjšalo, 29 odstotkov je poročalo, da se je zadovoljstvo nekako
zmanjšalo, 21 odstotkov, da se sploh ni, 43 odstotkov pa, da težko rečejo.
V državah, kjer so sprejeli varčevalne ukrepe, je 50 odstotkov poročalo, da se je
zadovoljstvo zelo zmanjšalo, 33 odstotkov, da se je zadovoljstvo nekako zmanjšalo, 8
odstotkov je poročalo, da se zadovoljstvo sploh ni zmanjšalo, 8 odstotkov pa jih težko
reče.
Avtorja knjige menita, da je ocenjevanje odnosa med varčevalnimi ukrepi in vedenjem na
delovnem mestu težko. Znano je, da je zmanjšanje ugodnosti in prilagoditve delovnih
urnikov, ki imajo neposreden vpliv na finance zaposlenih, na njihovo življenje in
preživljanje, zelo verjetno povezano z naraščanjem kršenja delovnih obveznosti, umiki in
manjšo predanostjo delu. Reforme za znižanje stroškov so hkrati povezane z delovno
uspešnostjo in predanostjo. Ekonomski pritiski, proračunski rezi, znižanje plač in
zmanjševanje možnosti za napredovanje lahko privedejo do več stresa, tekmovalnosti in
splošnega upada v organizacijski kulturi. V takšnih situacijah so poštenost, spoštljivost,
zloraba moči in nepristranskost lahko v nevarnosti. Spet to lahko vodi do povečanja
etičnih kršitev, kot so kraja organizacijskih sredstev, slabo vedenje na delovnem mestu,
nezaželeno vedenje (Demke, Moilanen 2012, str. 94).

68

Ker je Avstrijo, Nizozemsko, Slovaško in Poljska težko klasificirati, sta se avtorja iz praktičnih
razlogov odločila, da jih uvrstita med države, ki niso sprejele varčevalnih ukrepov.

110

10 PREVERITEV HIPOTEZ
V začetku magistrskega dela sem glede na opredeljeni problem in predmet raziskovanj
postavila štiri hipoteze. Le-te sem preverila po opravljeni raziskavi na centrih za socialno
delo v pomurski regiji.

10.1 HIPOTEZA 1
Motiviranost zaposlenih na centrih za socialno je kljub varčevalnim ukrepom
na visokem nivoju.
Hipotezo sem preverjala z odgovori na prvo vprašanje anketnega vprašalnika. Analiza
odgovorov vseh štirih centrov za socialno delo kaže, da so delovni motivi, ki so v
povprečju uvrščeni višje od pričakovanega lahko delo, dobre možnosti napredovanja,
dobre delovne razmere, dobra obveščenost o dogodkih v organizaciji, dobri odnosi s
sodelavci, dobre možnosti strokovnega razvoja, svoboda in samostojnost, ugled dela,
ustvarjalno delo, zanimivo delo. Delovni motivi, ki so v povprečju uvrščeni niže od
pričakovanega pa so plača in druge materialne ugodnosti, nagrajevanje, stalnost
zaposlitve, dober vodja in varno delo. Največje odstopanje med sedanjim delom in željami
so v povprečju delovni motivi: dober vodja (-3,5), plača in druge materialne ugodnosti (3,3), stalnost zaposlitve (-2,5), nagrajevanje (-2,0) in s povprečno nižjim odstopanjem je
uvrščeno varno delo (-0,1). Anketiranci si želijo dobrega vodjo, dobro plačo in druge
materialne ugodnosti ter stalnost zaposlitve. Glede na to, da so anketiranci med 15
delovnimi motivi z 10 zadovoljni, lahko sklepamo, da so motivirani.
Hipotezo 1 potrdim.

10.2 HIPOTEZA 2
Najpomembnejša motivacijska dejavnika v času krize sta stalnost zaposlitve in
dobri odnosi s sodelavci.
Odgovore za preveritev 2. hipoteze sem pridobila s prvim vprašanjem anketnega
vprašalnika. Anketirani so med 15 delovnimi motivi, ki si jih najbolj želijo zase in za svoje
delo, na prvo mesto uvrstili stalnost zaposlitve. Uvrstitev na prvo mesto kaže, da je to
najpomembnejši motivacijski dejavnik v času krize. Na drugo mesto so uvrstili dobro plačo
in druge materialne ugodnosti, na tretje mesto so uvrstili dobrega vodjo in šele četrto
mesto si delijo dobri odnosi s sodelavci in dobre delovne razmere. Stalnost zaposlitve
spada med najpomembnejši motivacijski dejavnik. Dobri odnosi s sodelavci so tudi visoko
uvrščeni, je pomemben motivacijski dejavnik, vendar ni drugi najpomembnejši.
Hipotezo 2 lahko delno potrdim.
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10.3 HIPOTEZA 3
Varčevalni ukrepi so demotivator za zaposlene na centrih za socialno delo.
Potrditev tretje hipoteze sem iskala v rezultatih 3. in 4. vprašanja ankete. Za preverjanje
statusa tretje hipoteze je narejen izračun srednjih vrednosti (v prilogi 2) odgovorov
anketirancev o varčevalnih ukrepih. Rezultati kažejo, da so anketiranci varčevalne ukrepe
ocenili s povprečno oceno vpliva na motivacijo višjo od 2, 7 do 3,7, kar pomeni, da imajo
varčevalni ukrepi vpliv na znižanje motivacije zaposlenih. Z ukrepi se je v večini poseglo v
finančno stanje zaposlenih, kar pa vpliva na znižanje življenjskega standarda in je povsem
normalno, da povzroča nemotiviranost.
Pri četrtem vprašanju so anketirani trditev, da so varčevalni ukrepi demotivator, ocenili z
ocenami od 1 (popolnoma se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) (v prilogi 2).
Pregled aritmetičnih sredin kaže, da so anketiranci v povprečju ocenili vplive z oceno med
3,2 in 4,3, kar kaže na to, da anketirane v povprečju varčevalni ukrepi občasno ali
večinoma demotivirajo. Centri za socialno delo Lendava, Murska Sobota in Gornja
Radgona so trditve ocenili s podobnimi povprečnimi ocenami, in sicer višje od 4, kar kaže
na to, da varčevalni ukrepi večinoma demotivirajo zaposlene, medtem ko jih na Centru za
socialno delo Ljutomer demotivirajo le občasno.
Hipotezo 3 potrdim.

10.4 HIPOTEZA 4
Varčevalni ukrepi bolj demotivirajo zaposlene do 40 let starosti in z manj let
delovne dobe.
Odgovore za potrditev hipoteze 4 sem primerjala z rezultati 3. vprašanja o vplivu
posameznega varčevalnega ukrepa na motivacijo zaposlenih in 5. vprašanja, v katerem
sem dobila odgovore o starosti in številu let delovne dobe. Odgovori in primerjava so
prikazani v prilogi 2. Hipotezo 4 lahko z gotovostjo potrdim, saj rezultati kažejo, da prav
vsak varčevalni ukrep v povprečju bolj vpliva na zaposlene mlajše od 40 let in z manj let
delovne dobe. V povprečju izstopajoči vplivi, ki bolj prizadenejo mlajše zaposlene do 40
let, so zamrznitev napredovanj, prepoved izplačil plač za redno delovno uspešnost,
omejitev števila dni letnega dopusta in prenehanje veljavnosti pogodbe zaradi izpolnitve
minimalnih pogojev za pridobitev pokojnine.
Hipotezo 4 potrdim.
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11 PREDLOG IZBOLJŠAV
Ugotovila sem, da so anketirani na centrih za socialno delo v pomurski regiji v veliki meri
motivirani za delo, a so izboljšave kljub temu vedno dobrodošle. Zdaj, ko poznamo
najpomembnejše motivacijske dejavnike v času krize, je prav, da stopimo še korak naprej.
Najpomembnejši motivacijski dejavnik na vseh štirih centrih je bila stalnost zaposlitve.
Čeprav je na centrih za socialno delo za določen čas zaposlenih le malo ljudi, stalnost
zaposlitve tudi za zaposlene za določen čas predstavlja pomemben dejavnik. Predlagam,
da se tudi ljudem, ki so zaposleni za določen čas, ponudi pogodba za nedoločen čas.
Raziskava je pokazala, da je za zaposlene zelo pomembna plača in druge materialne
ugodnosti. Predlagam, da se kljub varčevanju v državi uvede možnost denarne nagrade,
dodeljene glede na dobre delovne rezultate. Motivirani zaposleni daje vse od sebe in tako
organizacija največ pridobi prav s takšnimi zaposlenim.
Gospodarska kriza, s tem povezana stiska ljudi, reforme socialnega varstva, nižanje
socialnih transferjev, varčevalni ukrepi … Našteti dejavniki se kot črni oblaki zgrinjajo na
zaposlene na centrih za socialno delo, dolgoročno pa nikakor ne vplivajo pozitivno na
zaposlene, organizacijo ali uporabnike. Za izboljšanje počutja zaposlenih in ohranjanje
dobrih odnosov med zaposlenimi predlagam druženje kolektiva enkrat na mesec, ki se
lahko izvede v obliki joge, joge smeha, kegljanja, skupnih piknikov.
Prepoved zaposlovanja v javnem sektorju je po mnenju zaposlenih ukrep, ki najbolj
negativno vpliva na motivacijo. Zaradi le-tega ukrepa so dodatno obremenjeni, kar pa
povzroča nesoglasja in demotiviranost. Da bi ta vpliv znižali, predlagam dan ali dva
dodatnega letnega dopusta zaradi izrednih razmer. Izdatki države se tako ne bodo
občutno povišali, zaposleni pa bi lažje prenašali bremena, napore. Dobili bi občutek, da
so dobili nekaj v zameno za dodaten napor.
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12 PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI
Prispevek raziskovanja v magistrskem delu so rezultati opravljenega anketnega
vprašalnika. Raziskava je bila izvedena med zaposlenimi na štirih centrih za socialno delo
v pomurski regiji.
Z raziskavo so bili pridobljeni delovni motivi, ki so značilni za sedanje delo za zaposlene na
centrih za socialno delo. Le-ti so zanimivo delo, dobri odnosi s sodelavci, stalnost
zaposlitve, dobre delovne razmere, svoboda in samostojnost ter ustvarjalno delo. Samo
delo sem jim zdi zahtevno ter niso zadovoljni z nagrajevanjem in napredovanjem.
Z raziskavo so bili tudi pridobljeni motivacijski dejavniki. Med najpomembnejše
motivacijske dejavnike so uvrstili stalnost zaposlitve, dobro plačo in druge materialne
ugodnosti, dobrega vodjo, dobre odnose s sodelavci in dobre delovne razmere. Ne želijo si
lahkega dela, možnosti napredovanj ter dobre obveščenosti od dogodkih v organizaciji. Z
raziskavo je bila pridobljena kritična ocena stopnje motivacije na posameznem centru za
socialno delo v pomurski regiji.
Stroka bo z v nalogi pridobljenimi informacijami lahko izboljšala in pripomogla k večji
motiviranosti in k večjemu zadovoljstvu zaposlenih, s tem pa k večji učinkovitosti
organizacije in posledično k večjemu zadovoljstvu uporabnikov.
Z anketnim vprašalnikom so bili izmerjeni vplivi na motivacijo zaposlenih. Med ukrepe, ki v
veliki meri vplivajo na znižanje motivacije, spadajo znižanje števila zaposlenih, znižanja
plač, znižanje regresa, zamrznitev napredovanj, prepoved izplačil plač za redno delovno
uspešnost, omejitev izobraževanj, omejitev števila dni letnega dopusta. V nižji meri
vplivajo ukrepi prenehanje pogodb o zaposlitvi zaradi izpolnitve minimalnih pogojev za
pridobitev pravice do starostne pokojnine, zmanjšanje stroškov materialno–tehničnih
pogojev za delovanje javne uprave, znižanje jubilejnih nagrad, prepoved sklepanja
pogodb o izobraževanju in znižanje izdatkov za blago, storitve in investicije.
Z anketnim vprašalnikom so bila pridobljena mnenja zaposlenih do varčevalnih ukrepov.
Le ta so, da varčevalni ukrepi vplivajo na motivacijo zaposlenih in so demotivator. Ukrep
prepovedi zaposlovanja v javni upravi povzroča preobremenjenost zaposlenih, posledica
pa so nesoglasja med zaposleni. Zaposlenim se varčevalni ukrepi ne zdijo nujni in jih ne
podpirajo. Ukrepi imajo večji vpliv na zaposlene do 40 let in z manj kot 20 let delovne
dobe.
Pridobljeni rezultati vplivov ukrepov na motivacijo zaposlenih in mnenja zaposlenih na
centrih za socialno delo so lahko podlaga pri spremembi zakonov o obstoječih ukrepih ali
pri sprejemanju nadaljnjih varčevalnih ukrepov.
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13 UPORABNOST REZULTATOV
Aplikativni del naloge nam je priskrbel informacije o motivacijskih dejavnikih, ki najbolj in
najpogosteje vplivajo na motiviranost zaposlenih. Prav te informacije so ključnega
pomena za dobro opravljeno delo, visoko storilnost, zadovoljstvo zaposlenih in posledično
zadovoljstvo uporabnikov. Vsak podatek, ki na kakršen koli način prispeva k izboljšanju
trenutnega stanja, je nadvse uporaben. Rezultati, ki smo jih pridobili s pomočjo ankete,
lahko pomagajo vodjem pri izboljšanju motivacije ali vsaj pri ohranitvi trenutne stopnje
motivacije.
Rezultati so nadvse uporabni pri nadaljnjem izobraževanju in usmerjanju vodij centrov za
socialno delo. Motiviranje v organizaciji se nanaša predvsem na vodjo, saj naloga vodje je
motivirati zaposlene.
Pomemben prispevek imajo tudi predstavljeni vplivi varčevalnih ukrepov, s katerimi bolje
spoznamo demotivacijske dejavnike. Z raziskavo imamo pridobljene podatke, ki kažejo na
katerih področjih je še smiselno ''zategniti pasove'' ter na katerih bi s krčenjem sredstev le
še povečevali nastalo škodo in slabšali situacijo. Raziskavo bi lahko upoštevali pri
sprejemanju nadaljnjih varčevalnih ukrepov oziroma pri spremembi obstoječih ukrepov,
saj raziskava kaže vpliv posameznega ukrepa na motivacijo.
Raziskava je resda bila opravljena le na centrih za socialno delo, a ker tamkajšnji
zaposleni spadajo med javne uslužbence, in ker so vse javne uslužbence doleteli enaki
varčevalni ukrepi, se rezultati raziskave lahko uporabijo tudi na širšem področju, torej v
javnem sektorju. Izsledke raziskav lahko uporabijo podobne institucije, ki prav tako služijo
državljanom prizadetim zaradi krize.
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14 ZAKLJUČEK
Gospodarska kriza, ki ni zajela le Slovenije in Evrope, temveč cel svet, pušča hude
posledice. Od leta 2007, ko se je gospodarska kriza začela, pa do danes, je le peščici
držav uspelo prebroditi krizo brez sprejetja varčevalnih ukrepov. Seveda se zavedamo, da
so le-ti potrebni, da država ne bankrotira in da se izkopljemo iz trenutnega stanja. Kljub
temu pa sprejemanje ukrepov, ki imajo vpliv na ljudi in na zmanjšanje kakovosti življenja,
brez temeljitih premislekov ni dopustno. Pred sprejetjem bi bilo treba dodobra premisliti in
preveriti, kakšne bodo pozitivne in negativne posledice.
Gospodarska kriza je prinesla visoko brezposelnost v pomurski regiji, množično so se
zapirale tovarne, obstoječa podjetja s peščico izjem pa so v večini nelikvidna in plačilno
nesposobna. Vedno več je mladih nezaposlenih, ki si brez zaposlitve ne znajo in ne
morejo ustvariti življenja. Kriza seveda ni prizadela le mladih, tu je še veliko starejših ljudi,
ki so prav tako ostali brez zaposlitve, prav ti pa spadajo med težje zaposljive brezposelne.
Nezaposlenost prinaša finančna in materialna pomanjkanja, kar pa vpliva na splošno
nezadovoljstvo, slabo počutje in žalost, to pa vodi ljudi v bolezen.
V veliki meri pa tudi zaposleni čutijo vplive gospodarske krize. Večji del varčevalnih
ukrepov Vlade Republike Slovenije se nanaša na javne uslužbence, saj so zaradi velikega
števila zaposlenih in velikih stroškov javnega sektorja tu možni večji prihranki. Med nabor
ukrepov za javne uslužbence spadajo znižanje plač, zamrznitev napredovanj, prepoved
izplačil plač za redno delovno uspešnost, znižanje regresa, znižanje dnevnic, omejitev
izobraževanj, znižanje jubilejnih nagrad, omejitev števila dni letnega dopusta, zmanjšanje
stroškov materialno–tehničnih pogojev za delovanje javne uprave, zmanjšanje števila
zaposlenih v javnem sektorju, znižanje izdatkov za blago, storitev in investicij v javnem
sektorju, prepoved sklepanja pogodb o izobraževanju, prenehanje veljavnosti pogodb o
zaposlitvi zaradi izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne
pokojnine, optimiziranje procesov in stroškov na centru za socialno delo, zmanjšanje
sredstev za delovanje centra za socialno delo. Z vsakim od naštetih ukrepov se posega v
pravice zaposlenih, le-te se znižajo, omejijo ali odvzamejo. Našteti ukrepi so zagotovo
vplivali na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih, kakor smo v nalogi tudi ugotovili.
Posledice gospodarske krize občutijo tudi zaposleni na centrih za socialno delo. Niso
občutili le vplivov varčevalnih ukrepov, kot so nižanje plač in podobno, temveč tudi
povečan obseg dela in velike stiske ljudi. V Pomurju, kjer je stopnja brezposelnosti
najvišja, so se ljudje množično znašli v finančnih, materialnih in posledično družinskih
stiskah. Po pomoč se zatečejo na center za socialno delo, ki ga je država namenila prav
pomoči državljanom v stiski, pri premostitvi ovir, pri reševanju težav, ki so takšne in
drugačne narave. Zaposleni so na centrih za socialno delo ključ dobro opravljenih storitev,
zadovoljnih uporabnikov in s tem uspešne organizacije. Nezadovoljni zaposleni niso tako
uspešni, ne dajejo vse od sebe, niso tako zagnani, kot tisti, ki so zadovoljni in motivirani.
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Motivacija je neko gonilo, ki ga čutimo v telesu in ki žene, da smo pripravljeni nekaj
opraviti, postoriti, narediti, vložiti delo in trud, da dosežemo zastavljene cilje. Bolj
privlačen je cilj, več smo pripravljeni narediti. Proučevanje motivacije ima zelo velik
pomen prav za vsako organizacijo. Premalokrat se vodstvo zaveda pomembnosti
motivacije zaposlenih. Dejstvo, da so le motivirani zaposleni pripravljeni vložiti ves svoj
trud in vse, kar je potrebno, da se doseže zastavljeni cilj, opravi zastavljena naloga, nam
kaže pomembnost proučevanja motivacije. Zelo pomembno je, da se vodstvo organizacije
zaveda pomena zadovoljnih in motiviranih zaposlenih. Zaposleni s svojim znanjem,
sposobnostmi in motiviranostjo spadajo med najpomembnejši vir oziroma največji kapital.
Veliko dejavnikov vpliva na učinkovitost, uspešnost, storilnost organizacije, toda praksa
kaže, da so ljudje ključni in razvojni dejavnik vsake organizacije. Vlaganje v zaposlene, v
njihovo zadovoljstvo in motivacijo se lahko šteje za dolgoročne naložbe, ki se bodo
izplačale. Prav nasprotno pa so nezadovoljni zaposleni nemotivirani in so le v škodo
organizacije.
Za glavna cilja magistrskega dela sem si zadala ugotoviti stopnjo motiviranosti zaposlenih
na centrih za socialno delo v pomurski regiji in izmeriti vpliv varčevalnih ukrepov na
motivacijo zaposlenih. Ugotovila sem, da se ti pojmi med seboj povezujejo, saj ukrepi
vplivajo na zadovoljstvo in s tem na demotivacijo zaposlenih.
V uvodnem delu magistrskega dela sem si zastavila 4 hipoteze, ki sem jih poskušala
potrditi s pomočjo izvedbe raziskave.
Hipoteza 1: Motiviranost zaposlenih na centrih za socialno delo je kljub varčevalnim
ukrepom na visokem nivoju.
Hipoteza 2: Najpomembnejša motivacijska dejavnika v času krize sta stalnost zaposlitve
in dobri odnosi s sodelavci.
Hipoteza 3: Varčevalni ukrepi so demotivator za zaposlene na centrih za socialno delo.
Hipoteza 4: Varčevalni ukrepi bolj demotivirajo zaposlene do 40 let in z manj let delovne
dobe.
Pri analiziranju pridobljenih podatkov sem ugotovila, da je stopnja motiviranosti na centrih
za socialno delo, kljub varčevalnim ukrepom na visokem nivoju. Anketirani so med
petnajstimi delovnimi motivi na deset odgovorili, da so z njimi zadovoljni. Zadovoljni so z
delom, z delovnimi razmerami, obveščenostjo o dogodkih v organizaciji, odnosi s
sodelavci, z možnostmi strokovnega razvoja, s svobodo in samostojnostjo itd. Med
delovne motive, s katerimi niso zadovoljni, so uvrstili plačo in druge materialne ugodnosti,
varnost zaposlitve, vodjo in možnosti napredovanja. Prvo hipotezo, da je motiviranost na
centrih za socialno delo kljub varčevalnim ukrepom na visokem nivoju, potrdim.
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Raziskava kaže, da si zaposleni za svoje delo najbolj želijo stalnost zaposlitve, dobro plačo
in druge materialne ugodnosti in dobrega vodjo. Dobre odnose s sodelavci ter dobre
delovne razmere so uvrstili na četrto mesto. Hipotezo dve, da sta najpomembnejša
motivacijska dejavnika v času krize stalnost zaposlitve in dobri odnosi s sodelavci lahko le
delno potrdim. Stalnost zaposlitve spada med najpomembnejši motivacijski dejavnik.
Dobre odnose s sodelavci pa so uvrstili šele na četrto mesto. Čas krize je verjetno
pripomogel k temu, da sta stalnost zaposlitve in dobra plača najpomembnejša dejavnika
motivacije, saj s tema delovnima motivoma zadovoljimo najosnovnejše potrebe za
preživetje. Predpostavljam, da so motivacijski dejavniki v času gospodarske krize drugačni
kot v obdobju blaginje.
Za potrditev tretje hipoteze so anketirani ocenjevali vpliv varčevalnega ukrepa na
motivacijo in podali mnenje o varčevalnih ukrepih. Raziskava je pokazala, da ima na
znižanje motivacije največji vpliv ukrep zmanjšanje števila zaposlenih. S tem ukrepom se
je povečala obremenjenost zaposlenih in zmanjšala možnost zaposlitve tistih zaposlenih,
ki imajo pogodbo o zaposlitvi le za določen čas. Večji vpliv na znižanje motivacije imajo
tudi ukrepi znižanje plač, zamrznitev napredovanj, prepoved izplačil plač za redno delovno
uspešnost in znižanje regresa. Vsi ti ukrepi spadajo med materialne motivacijske
dejavnike in če so le ti nezadovoljeni, povzročajo nezadovoljstvo med zaposlenimi.
Najmanj vpliva na motivacijo imata ukrepa znižanje stroškov materialno–tehničnih
pogojev za delovanje javne uprave in prenehanje veljavnosti pogodbe zaradi pridobitev
minimalnih pogojev za upokojitev.
Mnenja zaposlenih o varčevalnih ukrepih so, da so varčevalni ukrepi demotivator, saj se je
zaradi teh znižalo število zaposlenih, kar povzroča preobremenjenost in s tem nesoglasja
med zaposlenimi. Stališča, da so varčevalni ukrepi v javni upravi nujno potrebni, ne
podpirajo v veliki meri. Če pa bi imeli možnost, bi se zaposlili v zasebnem sektorju.
Raziskava kaže, da so varčevalni ukrepi demotivatorji, vendar kljub temu bistveno ne
vplivajo na motivacijo zaposlenih. Z varčevalnimi ukrepi se je poseglo v finančne
motivacijske dejavnike, obstaja pa veliko nefinančnih motivacijskih dejavnikov, le-ti
spadajo med motivatorje, ki pa so dostopni in izvedljivi tudi v času krize. Za socialne
delavce so značilni nematerialni motivacijski dejavniki, saj že sama vsebina socialnega
dela motivira, npr: pomoč ljudem, občutek, da si naredil nekaj dobrega. Vsi ti nematerialni
motivacijski dejavniki imajo večji učinek na motivacijo zaposlenih kot finančni motivacijski
dejavniki. S pridobljenimi podatki v raziskavi sem hipotezo potrdila.
Raziskava je pokazala, da je vpliv varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih večji pri
zaposlenih, ki so stari do 40 let in z manj kot 20 let delovne dobe. Četrto hipotezo, ki
pravi, da varčevalni ukrepi bolj demotivirajo zaposlene, ki so stari do 40 let in z manj let
delovne dobe, lahko prav tako potrdim. Varčevalni ukrepi bolj prizadenejo mlajši kader,
saj jih slabše finančno stanje v času ustvarjanja družine bolj prizadene, kot starejši kader,
ki ima te potrebe že v veliki meri zadovoljene ter so finančno v večini bolj preskrbljeni.

118

Ob zaključku svojega magistrskega dela ugotavljam, da je bilo moje mnenje o varčevalnih
ukrepih in motivaciji zaposlenih v večini pravo, saj je večina postavljenih hipotez
potrjenih. Gospodarske krize in s tem varčevalnih ukrepov še ni konec, zato je smiselno in
primerno, da prilagodimo način motiviranja in motivacijske dejavnike, ki so temu času in
trenutni situaciji najbolj primerni. Pomembnost zaposlenih moramo imeti ves čas pred
očmi in dolžnost vodstva je, da naredi vse, da se zaposleni kljub krizi in varčevalnim
ukrepom počutijo zadovoljni in motivirani. Od javne uprave se pričakuje učinkovito,
uspešno delo, usmerjeno k uporabnikom, na drugi strani pa se zaposlene preobremeni,
kar dolgoročno nikakor ne pride v poštev.
Teoretična in aplikativna spoznanja magistrskega dela so izhodišča stroki in znanosti, da
se na področju varčevalnih ukrepov naredi korak naprej in se vse zaposlene v javnem
sektorju ne meče v en koš. Institucije, kjer se je zaradi krize močno povečal obseg in
zahtevnost dela, je potrebno drugače obravnavati in prilagoditi varčevalne ukrepe. Ukrepa
znižanja zaposlenih, omejitev izobraževanja nikakor nista primerna. Prav zaradi krize bi
morali centre za socialno delo okrepiti z zaposlenimi in zaposlene usposobiti in izobraziti
kako v takšnih razmerah delovati. Za dvig motivacije zaposlenih bi bila morda rešitev v
dopolnitvah oziroma izpopolnitvah znanja vodilnega osebja o značilnostih dobrega vodje.
Rešitev za znižanje vpliva varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih bi bila v
spremembah obstoječe zakonodaje o varčevalnih ukrepih.
Čas krize je lahko odlična priložnost, da popravimo ugled centrov za socialno delo in se
znebimo stereotipov, ki veljajo za javno upravo, da se dela malo in slabo. Uporabniki
imajo priložnost spoznati in začutiti, da so socialni delavci na razpolago, da so potrebni in
da pomagajo po svojih najboljših močeh v skladu z zakonodajo.
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PRILOGE
Priloge 1: ANKETA
Spoštovani!
Sem študentka na podiplomskem študiju na Fakulteti za upravo in sem zaposlena kot
strokovna sodelavka na Centru za socialno delo Lendava. Prosila bi Vas za pomoč pri
raziskavi na temo vpliva varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih na centrih za
socialno delo v pomurski regiji.
Pred Vami se nahaja spletni vprašalnik. Vljudno Vas prosim, da si vzamete nekaj minut
časa in iskreno odgovorite na zastavljena vprašanja.
Reševanje vam bo vzelo le 5 do 10 minut.
Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujem za vaš trud in vaš prispevek k raziskavi.

1. V koloni razvrstite postavke od tiste, ki je za vaše sedanje delo najbolj
značilna (pripišite številko 1), preko druge najbolj značilne (pripišite številko
2), pa vse do tiste, ki je za vaše sedanje delo najmanj značilna (pripišite
številko 15).

»TAKŠNO JE MOJE DELO«
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

Dobre DELOVNE RAZMERE
LAHKO DELO
Dobre možnosti NAPREDOVANJA
Dobra OBVEŠČENOST o dogodkih v organizaciji
Dobra PLAČA in druge materialne ugodnosti
NAGRAJEVANJE
Dobri odnosi s SODELAVCI
STALNOST ZAPOSLITVE
Dobre možnosti STROKOVNEGA RAZVOJA
SVOBODA in SAMOSTOJNOST
UGLED dela
USTVARJALNO DELO
VARNO DELO
Dober VODJA
ZANIMIVO delo
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2. V koloni razvrstite postavke od tiste, ki bi si jo za vaše delo najbolj želeli
(pripišite številko 1), preko druge, ki si želite (pripišite številko 2), pa vse do
tiste, ki si jo za vaše delo najmanj želite (pripišite številko 15).

»TAKŠNO DELO BI ŽELEL/A«
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

Dobre DELOVNE RAZMERE
LAHKO DELO
Dobre možnosti NAPREDOVANJA
Dobra OBVEŠČENOST o dogodkih v organizaciji
Dobra PLAČA in druge materialne ugodnosti
NAGRAJEVANJE
Dobri odnosi s SODELAVCI
STALNOST ZAPOSLITVE
Dobre možnosti STROKOVNEGA RAZVOJA
SVOBODA in SAMOSTOJNOST
UGLED dela
USTVARJALNO DELO
VARNO DELO
Dober VODJA
ZANIMIVO delo

3. Ocenite in označite z oceno od 1 do 5 (1 - ne vpliva, 5 - zelo vpliva) za
posamezni varčevalni ukrep, kako vpliva na vašo motivacijo za delo.

Kako vpliva znižanje plače na vašo motivacijo za delo?
1

2

3

4

5

Kako vpliva zamrznitev napredovanj na vašo motivacijo za delo?
1

2

3

4

5

Kako vpliva prepoved izplačil plač za redno delovno uspešnost na vašo motivacijo za delo?
1

2

3

4

5

Kako vpliva znižanje regresa na vašo motivacijo za delo?
1

2

3

4

5
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Kako vpliva znižanje dnevnic na vašo motivacijo za delo?
1

2

3

4

5

Kako vpliva omejitev izobraževanj na vašo motivacijo za delo?
1

2

3

4

5

Kako vpliva znižanje jubilejnih nagrad na vašo motivacijo za delo?
1

2

3

4

5

Kako vpliva omejitev števila dni letnega dopusta na vašo motivacijo za delo?
1

2

3

4

5

Kako vpliva zmanjšanje stroškov materialno–tehničnih pogojev za delovanje javne uprave
(avtorske in podjemne pogodbe, študentsko delo, najemnine za poslovne prostore,
storitve mobilne telefonije, uporaba službenih avtomobilov) na vašo motivacijo za delo.
1

2

3

4

5

Kako vplivajo zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju na vašo motivacijo za delo?
1

2

3

4

5

Kako vpliva znižanje izdatkov za blago, storitev in investicij v javnem sektorju na vašo
motivacijo za delo?
1

2

3

4

5

Kako vpliva prepoved sklepanja pogodb o izobraževanju na vašo motivacijo?
1

2

3

4

5

Kako vpliva prenehanje veljavnosti pogodb o zaposlitvi zaradi izpolnitve minimalnih
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine na vašo motivacijo za delo?
1

2

3

4

5

Kako vpliva optimiziranje procesov in stroškov na centru za socialno delo (predvidena
reorganizacija centra za socialno delo) na vašo motivacijo za delo?
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1

2

3

4

5

Kako vpliva zmanjšanje sredstev za delovanje centra za socialno delo na vašo motivacijo
za delo?
1

2

3

4

5

4.Ocenite in označite z ocenami od 1 do 5 ( 1 - popolnoma se ne strinjam, 2 večinoma se ne strinjam, 3 - občasno se strinjam, 4 - večinoma se strinjam, 5 popolnoma se strinjam) vaše stališče v zvezi z varčevalnimi ukrepi v javni
upravi.
Varčevalni ukrepi v javni upravi so nujno potrebni.
1

2

3

4

5

Varčevalne ukrepe v javni upravi popolnoma podpiram.
1

2

3

4

5

Z varčevalnimi ukrepi v javni upravi naj nadaljujejo, dokler je potrebno.
1

2

3

4

5

Zaradi varčevalnih ukrepov sem dodatno obremenjen z delom (znižanje števila javnih
uslužbencev).
1

2

3

4

5

Varčevalni ukrepi povzročajo napetosti med zaposlenimi.
1

2

3

4

5

Varčevalni ukrepi so demotivator za zaposlene.
1

2

3

4

5
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Če bi imel/a možnost bi se zaposlil/a v zasebnem sektorju.
1

2

3

4

5

5. Demografski dejavniki - označite pred izbranim odgovorom.
Spol
‒
‒

Ženski
Moški

Starost
‒ od
‒ od
‒ od
‒ od

20
31
41
51

do
do
do
do

30
40
50
60

let
let
let
let

Stopnja izobrazbe
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Srednješolska izobrazba
Višješolska izobrazba
Visokošolska izobrazba
Univerzitetna izobrazba
Magisterij
Doktorat

Število let delovne dobe
‒
‒
‒
‒

od
od
od
od

0 do 10 let
11 do 20 let
21 do 30 let
31 do 40 let

Stalnost zaposlitve
‒
‒

Določen čas
Nedoločen čas
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PRILOGA 2: Preveritev hipotez
Hipoteza 3: Varčevalni ukrepi so demotivator za zaposlene na centrih za socialno delo.

Tabela 47: Povprečne ocene69 vpliva varčevalnih ukrepov na motivacijo
zaposlenih
Varčevalni ukrepi

Število anketiranih

Kako vpliva znižanje plače na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva zamrznitev napredovanj na
Vašo motivacijo za delo?
Kako vpliva prepoved izplačil plač za redno
delovno uspešnost na Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva znižanje regresa na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje dnevnic na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva omejitev izobraževanj na Vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje jubilejnih nagrad na
Vašo motivacijo za delo?
Kako vpliva omejitev števila dni letnega
dopusta na Vašo motivacijo za delo?
Kako vpliva zmanjšanje stroškov
materialno–tehničnih pogojev za delovanje
javne uprave (avtorske in podjemne
pogodbe, študentsko delo, najemnine za
poslovne prostore, storitve mobilne
telefonije, uporaba službenih avtomobilov)
na Vašo motivacijo za delo?
Kako vpliva zmanjšanje števila zaposlenih
v javnem sektorju na Vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva znižanje izdatkov za blago,
storitev in investicij v javnem sektorju na
Vašo motivacijo za delo?
Kako vpliva prepoved sklepanja pogodb o
izobraževanju na Vašo motivacijo?
Kako vpliva prenehanje veljavnosti pogodb
o zaposlitvi zaradi izpolnitve minimalnih
pogojev za pridobitev pravice do starostne
pokojnine na Vašo motivacijo za delo?
Kako vpliva optimiziranje procesov in
stroškov na centru za socialno delo
(predvidena reorganizacija centra za
socialno delo) na Vašo motivacijo za delo?
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Vir: lasten
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Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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Povprečje

Grafikon 45: Vpliv varčevalnih ukrepov na motivacijo zaposlenih
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Vpliv varčevalnih ukrepov na
motivacijo zaposlenih

Vir: lasten, tabela 47

Hipoteza 4: Varčevalni ukrepi bolj demotivirajo zaposlene stare do 40 let in z manj let
delovne dobe.
Tabela 48: Primerjava vpliva varčevalnih ukrepov na anketirane
Zaposleni do 40 let in
z manj kot
20 let delovne dobe povprečne vrednosti70
3,8
3,8
3,8

3,8
3,4
70
71

Varčevalni ukrepi

Kako vpliva znižanje plače na
vašo motivacijo za delo?
Kako vpliva zamrznitev napredovanj
na vašo motivacijo za delo?
Kako vpliva prepoved izplačil
plač za redno delovno uspešnost na vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje regresa
na vašo motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje dnevnic
na vašo motivacijo za delo?

Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
Ocene so podane v razponu od 1 (najnižja) do 5 (najvišja).
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Zaposleni nad 40 let
in več
kot 20 let delovne
dobe - povprečne
vrednosti71
3,6
3,2
3,2

3,6
3,1

3,6

Kako vpliva omejitev izobraževanj
na vašo motivacijo za delo?

3,2

3,1

Kako vpliva znižanje jubilejnih
nagrad na vašo motivacijo za delo?

2,8

3,7

2,8

3,9

3,1

3,2

2,9

3,3

Kako vpliva omejitev števila
dni letnega dopusta na vašo motivacijo za
delo?
Kako vpliva zmanjšanje stroškov
materialno–tehničnih pogojev za delovanje
javne uprave (avtorske in podjemne
pogodbe, študentsko delo, najemnine za
poslovne prostore, storitve mobilne
telefonije, uporaba službenih avtomobilov)
na vašo motivacijo za delo.
Kako vpliva zmanjšanje števila
zaposlenih v javnem sektorju na vašo
motivacijo za delo?
Kako vpliva znižanje izdatkov
za blago, storitev in investicij v javnem
sektorju na vašo motivacijo za delo?
Kako vpliva prepoved sklepanja
pogodb o izobraževanju na vašo
motivacijo?
Kako vpliva prenehanje veljavnosti
pogodb o zaposlitvi zaradi izpolnitve
minimalnih pogojev za pridobitev pravice
do starostne pokojnine na vašo motivacijo
za delo?
Kako vpliva optimiziranje procesov
in stroškov na centru za socialno delo
(predvidena reorganizacija centra za
socialno delo) na vašo motivacijo za delo?

Vir: lasten

131

3

2,7

3,7

2,9

2,8

2,4

3,3

Grafikon 46: Vpliv varčevalnega ukrepa na motivacijo zaposlenih
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Zaposleni nad 40 let in več
kot 20 let delovne dobe - povprečne vrednosti

Vir: lasten, tabela 48
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