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POVZETEK
Motivacija je prisotna pri vsakem človeku, vsak dan, celo življenje in je ključ do uspešno
opravljenih nalog. V današnjem času ji največji pomen pripisujemo v organizacijah. Vsak
človek za delo potrebuje motiv, ki ga žene, da nekaj naredi. To hotenje je usmerjeno v
cilj, ki ga želimo doseči. V vrtcu, kjer vzgojitelji delajo z otroki, je motivacija bistvenega
pomena, hkrati pa vpliva na zadovoljstvo in kakovost dela zaposlenih.
Diplomsko nalogo sestavlja teoretični del, kjer je opredeljen pojem motivacije, motivi in
vrste motivacije ter nekatere motivacijske teorije in modeli. Predstavljeni so dejavniki, ki
vplivajo na motivacijo pri delu, nekaj besed je namenjenih tudi predstavitvi vrtca. V
empiričnem delu je izvedena raziskava o motivaciji zaposlenih v vrtcu in njihovem
zadovoljstvu na osnovi nekaterih motivacijskih dejavnikov. Rezultati raziskave, zbrani s
pomočjo vprašalnika prikazujejo trenutno zadovoljstvo zaposlenih in dejavnike, ki po
mnenju anketirancev najbolj vplivajo na motivacijo. Prikazana je tudi primerjava
pomembnosti motivacijskih dejavnikov in zadovoljstva z njimi pri delu. Konec empiričnega
dela je namenjen preverjanju zastavljenih hipotez in predlogom za izboljšanje motivacije.
Ključne besede: motivacija, motiv, vrtec, motivacijski dejavniki, zadovoljstvo
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SUMMARY
MOTIVATION OF EMPLOYEES IN KINDERGARDEN
Motivation is present in every human being , every day, the whole life and is the key to
successfully completed tasks. Today it has specially great meaning in organisations. Every
man needs motiv, which drives him to do something. This drive is focused in direction of
a goal, which one wishes to reach. In kindergarden where employees work with children,
motivation is quintesential, also it influences on work quality and satisfaction of
employees.
Final thesis is constructed of theoretical part, in which meanings such as motivation,
motives, types of motivation and some motivational theories and models are explained.
Factors that influence on motivation and satisfaction at work are shown and explained,
some words are also used to present kindergarden as such. In empirical part are shown
results from research, about motivation of employees and their satisfaction, all based on
known motivational factors. Search results, collected with help of questionnaire, show
current satisfaction of employees and factors, accordin to respondents, influence the most
on motivation. Comparison between importance of motivational factors and satisfaction
with them at work is also shown. End of empirical part is intended to asses set hypothesis
and to asses suggested for improving motivation.
Key words: motivation, motiv, kindergarden, satisfaction, motivational factors
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1 UVOD
Motivacija spada med najpomembnejše človeške psihološke procese in je v današnjem
času močno povezana s človeškim delom in njegovimi vsakdanjimi aktivnostmi. Človek za
delo oziroma za vsako dejavnost potrebuje spodbudo, ki jo imenujemo motivacija.
Cilj vsakega vrtca bi morali biti motivirani delavci, saj so le-ti bolj uspešni in kakovostnejše
opravljajo svoje delo. V diplomski nalogi sem se posvetila motivaciji zaposlenih v vrtcu,
predvsem vzgojiteljem in pomočnikom vzgojiteljev predšolskih otrok. Poklic vzgojitelja je
izredno pomemben, saj zahteva ogromno voljo do dela z otroki, veliko potrpežljivosti,
natančnosti in predvsem odgovornosti. Kot kandidatka, ki sem opravljala prakso v vrtcu,
menim, da morajo biti vsi vzgojitelji zelo dobro motivirani za delo, saj je pozitivna
motivacija zaposlenih pogoj za doseganje kakovostnih ciljev vrtca.
Namen in cilj raziskave diplomske naloge je v teoretičnem delu predstaviti in spoznati
pojem motivacije, motivacijske dejavnike, nekatere motivacijske teorije in modele, pojem
motiva, zadovoljstvo pri delu ter vrtec kot ustanovo. V empiričnem delu pa s pomočjo
vprašalnika za ugotavljanje motiviranosti zaposlenih v vrtcu ugotoviti pomembnost
dejavnikov, ki vplivajo na njihovo motivacijo pri delu, kako motivirani so vzgojitelji za
svoje delo, katerim dejavnikom dajejo prednost in pomembnost ter kako so zadovoljni z
zaposlitvijo na delovnem mestu.
V diplomski nalogi sem predpostavila pet hipotez, ki sem jih obravnavala oziroma preverila
v empiričnem delu.
H1: Predpostavljam, da zaposleni v vrtcu niso dovolj motivirani za svoje delo.
H2: Menim, da plača ni najbolj pomemben motivator.
H3: Predpostavljam, da dobri odnosi s sodelavci zelo vplivajo na motivacijo.
H4: Zanimivo in razgibano delo je pomemben motivacijski dejavnik.
H5: Predpostavljam, da so zaposleni nezadovoljni s stalnostjo in varnostjo zaposlitve.
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila različne metode dela. Pri teoretičnem delu
sem uporabila opisno metodo, kjer sem si pomagala z različnimi viri, domačo in tujo
literaturo ter z uporabo le-te predstavila pojem motivacije, motivacijske dejavnike,
nekatere motivacijske teorije in modele, pojem motiva ter vrtec kot ustanovo. Metodo
analize sem uporabila pri analizi odgovorov anketnega vprašalnika. V drugem empiričnem
delu sem s pomočjo rešenih vprašalnikov analizirala in obrazložila rezultate, preverila
zastavljene hipoteze ter podala nekaj predlogov za izboljšanje motivacije.
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2 MOTIVACIJA
2.1

POJEM MOTIVACIJE

Beseda motivacija izhaja iz latinske besede movere, kar pomeni pomikati se. V splošnem
torej motivacija pomeni neko gibanje, pri katerem se človek giblje proti želenemu cilju
oziroma ga skuša doseči tudi, če naleti na ovire (Kos, 2007).
Motivacijo opredelimo kot notranje psihološko stanje posameznika, ki je usmerjeno k
izpolnitvi potrebe (Brejc, 2000, str. 48).
Človek za vse delovne aktivnosti potrebuje motivacijo za delo, ki jo lahko opredelimo kot
duševno stanje, ki ga spodbuja (Brejc, 1996, str. 11).
Človek se izpopolnjuje in uresničuje samega sebe skozi delo, zato je zelo pomembno, da
vsak poišče zaposlitev, ki bo ustrezala njegovim željam, interesom, osebnostnim
lastnostim in psihofizičnim sposobnostim. Da bi človek pozitivno uresničeval samega sebe,
se optimalno izražal in razvijal, so potrebni dobri odnosi s sodelavci, razgibano oziroma
zanimivo delo, dobri delovni pogoji, možnost soodločanja, ustrezna motivacija … Pozitivno
motiviran delavec bo tako svoje delo opravljal z velikim veseljem.
Razpravljanje o motivacijah za delo pogosto upošteva samo problem, da zaposleni delajo
zaradi denarja. Uhan (Uhan, 2000, str.16) pravi, da premalo upoštevamo človeško
učinkovitost in ustvarjalnost. Cilj naj bi bil zadovoljstvo z delom, pri katerem človek
posveti svojo energijo in življenje nečemu, kar ima zanj smisel, ko ve kaj dela in, ko ima
tudi sam vpliv na to, kar dela.
Motivacija je za socialno vedenje ena najpomembnejših psihičnih funkcij in vsakemu
človeku daje značilen pečat enkratnosti in posebnosti. Povsem isti motivi se pri nobenem
človeku ne ponovijo. Motivacija je proces, ki v človeku sproži aktivnost za doseganje
želenih ciljev. Aktivnost usmerja na določene objekte, uravnava obnašanje in ga poenoti.
Obnašanje človeka uravnava tako, da določa stopnjo njegove aktiviranosti, usmerjenost in
stalnost (Krajnc, 1982, str. 21).
Opredelitev pojma motivacija je zelo veliko. Poglejmo si nekaj definicij avtorjev, ki
opredeljujejo motivacijo takole:
• Motivacija je proces usmerjanja človekove aktivnosti v želen cilj, s pomočjo
nagibov ali motivov (Uhan, 2000, str. 11).
• Motivacija je splet različnih silnic, katere vplivajo na človekovo vedenje in ga
vzdržujejo (Lipičnik, 1998, str. 409).
• Motivacijo lahko opredelimo kot proces naše aktivnosti in usmerjanja tako, da
dosežemo zastavljene cilje (Trunkl, 1995, str. 19).
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2.2

Motivacija je zbujanje želja, teženj, nagnjenj, hotenj in motivov, ki so nastali v
človekovi notranjosti in, ki usmerjajo človekovo delovanje k ciljem (Uhan, 2000,
str. 11).
Trevnova označuje motivacijo kot pomembno aktivnost managementa, če le-to
proučujemo v povezavi z organizacijo (Treven, 1998, str. 106).

MOTIVIRANJE

Motiviranje je proces, s katerim spodbujamo zaposlene z določenimi sredstvi, da bodo
kakovostnejše in učinkovitejše ter z lastnim pristankom opravili naloge in delovali v smeri
določenih ciljev. Zaposlene lahko spodbujamo z različnimi priznanji, pohvalami, nagradami
in drugimi oblikami spodbud, ki pozitivno motivirajo in zadovoljujejo osebne potrebe
(Uhan, 2000, str.12).
Pomembno je, kot pravi Denny (Denny, 1997, str. 10-11), da ne zamenjujemo pojmov
motivacija in manipulacija. Nadrejeni manipulira z zaposlenimi takrat, ko zahteva od njih,
da naredijo oziroma delajo tisto, kar on sam hoče. O motivaciji pa govorimo takrat, ko
zaposleni opravijo neko delo izključno zato, ker to sami želijo.
Motiviranje lahko opredelimo kot nizanje različnih motivov, ki naj spodbujajo določena
ravnanja ljudi. Motiviranje zaposlenih je pomembna sposobnost vodilnega osebja, ki
poskuša od zaposlenih ugotoviti, kaj jih najbolj motivira, kako jih motivirati, kakšne so
njihove potrebe, želje in interesi, da bi delovali v skladu s pričakovanji organizacije (Brejc,
2000, str. 48).
Možina (Možina, 2000, str. 172) navaja značilnosti dela, ki močno motivirajo zaposlene k
nadpovprečnim rezultatom:
• Delo polno izzivov;
• možnost prispevati k ciljem organizacije;
• možnost soodločanja pri delu;
• plačilo za opravljeno delo;
• možnost svobodne osebne rasti in delovne kariere.
Vzdrževanje motiviranja je prav tako zelo pomembno. Ko ljudje v organizaciji postanejo
visoko motivirani za delo, je treba njihovo zagnanost ohranjati. Moralno zavest lahko
ohranjamo na več načinov, in sicer, da skrbimo za stalno obveščanje zaposlenih,
vzdržujemo storilnost, poskrbimo za prijetno okolje in nadzorovanje vplivov (Keenan,
1996, str. 42-47).
Poglejmo si, kaj pridobimo z visoko motiviranimi ljudmi oziroma zaposlenimi v organizaciji
(Keenan, 1996, str. 62):
• Delo bo opravljeno kakovostno in v začrtanih časovnih rokih.
• Zaposleni bodo z veseljem opravljali svoje delo ter se ob tem počutili koristne.
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2.3

Zaposleni bodo trdo delali, ker bodo sami hoteli opraviti svoje delo.
Moralna zavest bo visoka, kar bo v organizaciji ustvarilo sproščeno in prijetnejše
delovno okolje.

VRSTE MOTIVACIJE

Poznamo notranjo in zunanjo motivacijo.
O notranji motivaciji govorimo takrat, ko je človek notranje motiviran za neko
aktivnost, ki je usmerjena k želenemu cilju. Izhaja torej iz posameznikove notranje
potrebe po tem, da nekaj naredi.
Ko govorimo o notranji motivaciji, govorimo o notranjih oziroma neposrednih spodbudah,
ki izhajajo iz človeka samega. Te notranje spodbude (Trunkl, 1995, str. 20-21) so:
• Interesi,
• samonagrajevanje,
• samopotrjevanje,
• spoštovanje,
• kreativnost,
• izzivi na delovnem mestu,
• raven pričakovanja,
• želja po doseganju cilja.
Pomemben vir notranje motivacije so osebni interesi in želje, ki se nanašajo na ravnanje
posameznika, njegovo čustvovanje in razmišljanje. Marentič Požarnik (Marentič Požarnik,
2000, str. 192) je izpostavil dve vrsti ciljev. Pri ciljih obvladovanja je kot rezultat izpostavil
vztrajnost, kljub vsem naporom, težavam in izpostavljenosti tveganju. Pri ciljih dosežkov
pa je naj bi bil cilj poiskati bližnjice do rezultata in želja po premagovanju drugih ljudi.
Za posameznikovo visoko notranjo motivacijo morajo zaposleni dobro poznati rezultate
dela, ki ga opravljajo, morajo vedeti, da so za rezultate dela sami odgovorni in se zavedati
pomembnosti svojega dela.

Zunanjo motivacijo

vodilno osebje uporabi takrat, ko zaposleni niso več notranje
motivirani. Pri zunanji motivaciji govorimo o zunanjih spodbudah oziroma posrednih
spodbudah, ki jih delimo na materialne in nematerialne.
Materialne in nematerialne spodbude (Marentič Požarnik, 2002, str. 9) so:
Materialne:
• denarne nagrade/stimulacija,
• dobra plača,
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Nematerialne:
• pohvala nadrejenega,
• ustrezni delovni pogoji,
• socialni status,
• stalnost in varnost zaposlitve,
• možnost soodločanja …
O zunanji motivaciji govorimo takrat, ko zaposleni opravljajo neko aktivnost zaradi
zunanjih spodbud, ko je cilj v nagradi, pohvali, mnenju sodelavcev, želji po napredovanju,
stimulaciji … Pri zunanji motivaciji je človekova pozornost usmerjena v posledico in manj
v aktivnost. Takoj, ko zunanja pobuda preneha, se z delom nehamo ukvarjati (Marentič
Požarnik, 2002, str. 9).

2.4

MOTIVI

Motiv opredelimo kot neko hotenje, ki se zadržuje v človekovi notranjosti in usmerja
delovanje v cilj, ki ga želimo doseči zaradi notranjih spodbud ali pa zaradi zunanjih
spodbud. Vsa naša dejanja so motivirana zato, ker nas v to silijo naše potrebe in želje.
Potreba pa je stanje organizma, ki nam omogoča, da lahko naše razmišljanje,
čustvovanje in obnašanje usmerimo k doseganju ciljev.
Motive ločimo glede na vlogo, pri čemer razlikujemo primarne in sekundarne motive.
Primarni usmerjajo človekovo dejavnost k ciljem, kateri mu omogočajo, da preživi.
Zadovoljstvo v človeku zbujajo sekundarni, če so zadovoljeni in ga ne ogrožajo, če niso
zadovoljeni. Glede na nastanek ločimo podedovane in pridobljene motive. Slednje si
človek pridobi v življenju, podedovane prinese s sabo na svet. Glede na razširjenost med
ljudmi ločimo še motive, ki jih srečujemo pri vseh ljudeh in jih imenujemo univerzalni,
regionalne, ki jih srečujemo na določenih območjih in individualne, ki jih srečujemo pri
posamezniku (Lipičnik, 1998, str. 156-157).
Vloga, nastanek in razširjenost motiva so sodila, ki jih uporabljamo za oblikovanje treh
skupin silnic, ki usmerjajo človekovo aktivnost (Lipičnik, 1998, str. 157).
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Slika 1: Tri skupine silnic po Lipičniku

Primarne biološke potrebe:
VLOGA
primarne, sekundarne
POTREBA PO SNOVEH
NASTANEK
podedovane, pridobljene

POTREBA PO
IZLOČANJU

PODROČJA
biološke,socialne

POTREBA PO FIZIČNI
CELOVITOSTI

RAZŠIRJENOST
univerzalne, regionalne, individualne

SPANJE, POČITEK

Primarne socialne potrebe:
VLOGA
primarne, sekundarne

POTREBA PO
UVELJAVLJANJU

NASTANEK
podedovane, pridobljene

POTREBA PO DRUŽBI

PODROČJA
biološke,socialne

POTREBA PO
SPREMEMBI

RAZŠIRJENOST
univerzalne, regionalne, individualne

POTREBA PO
SOCIALNEM
KONFORMIZMU

Sekundarni motivi:
VLOGA
primarne, sekundarne
INTERESI
NASTANEK
podedovane, pridobljene

STALIŠČA

PODROČJA
biološke,socialne

NAVADE
POTREBA PO
ALKOHOLU

RAZŠIRJENOST
univerzalne, regionalne,individualne
Vir: Lipičnik (1998, str. 157-159).
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2.5

MOTIVACIJSKE TEORIJE

V nadaljevanju bom predstavila štiri pomembne motivacijske teorije. Najprej bom
predstavila motivacijsko teorijo Maslowa, ki je usmerjena na potrebe. Drugo Leavittovo in
tretjo Herzbergovo dvofaktorsko teorijo, ki sta usmerjeni na cilje. Kot zadnjo bom
predstavila Vroomovo motivacijsko teorijo.
Maslowa motivacijska teorija temelji na hierarhiji petih potreb, ki si sledijo v
določenem zaporedju. Maslow pravi, da morajo biti najprej zadovoljene nižje potrebe, da
se lahko razvijejo višje. Višja kot je zadovoljena potreba na hierarhični lestvici, večje
zadovoljstvo prinaša. Ko je potreba zadovoljena, postane nepomembna. Maslow jih je
razdelil takole:
• Fiziološke potrebe so potrebe, ki morajo biti zadovoljene, da človek lahko preživi.
Torej človek za preživetje potrebuje hrano, pijačo, počitek in navsezadnje
minimalno plačo;
• potrebe po varnosti so potrebe pri katerih gre za varnost zaposlitve, svobodo
posameznika in zaščito pred izgubo prebivališča;
• potrebe po pripadnosti in ljubezni so pripadnosti raznim skupinam, potreba po
prijateljstvu, ljubezni …;
• potrebe po ugledu in samospoštovanju, pri katerih želijo biti ljudje spoštovani,
dokazati svoje sposobnosti, želijo si napredovanja in uglednega statusa v družbi;
• potreba po samoaktualizaciji/samopotrjevanju, pri kateri človek razvija samega
sebe.
Slika 2: Maslowa hierarhija potreb

Vir: Mazzini (2010).

Herzbergova dvofaktorska teorija v ospredje postavlja motivacijske dejavnike, ki jih
je Herzberg razdelil na higienike in motivatorje, ko je ljudi po svetu spraševal kaj jih
najbolj motivira. Njegova teorija se prav zaradi delitve na higienike in motivatorje imenuje
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dvofaktorska. Higieniki ljudi ne spodbujajo k aktivnosti, ampak odstranjujejo neprijetnosti
in vplivajo na to, da ni nezadovoljstva in le malo vplivajo na motiviranje posameznikov za
učinkovitejše delo. Ko so higieniki izpolnjeni, je smiselno posamezniku povečati
zadovoljstvo z motivatorji, ki neposredno spodbujajo ljudi k delu (Lipičnik, 1998, str. 168).
Med motivatorje prištevamo nagrajevanje zaposlenih, nove izzive, občutek odgovornosti,
povečana rast in razvoj, kar pri delu povzroča povečano produktivnost.
Leavittova motivacijska teorija temelji na potrebi, ki zahteva aktivnost, na napetosti,
ki sledi potrebi in jo spremlja. Cilj zadovolji potrebo, prinese olajšanje in zmanjša
napetost. Napetost in potreba povzročata aktivnost. Končna stopnja v Leavittovi
motivacijski teoriji pa je olajšanje, ko subjekt ve, da je dosegel cilj (Lipičnik, 1998, str.
167).
Slika 3: Leavittova motivacijska teorija

Vir: Lipičnik (1998, str. 166).

Leavittova shema naj bi vsakemu managerju pomagala razumeti faze motivacijskega
ciklusa, iz katerega lahko sklepa, katerim aktivnostim mora posvetiti še več pozornosti. Če
manager želi izvesti neko aktivnost, mora zaposlenemu omogočiti doseganje cilja, s
katerim bo zaposleni kasneje doživel olajšanje. Brez olajšanja delavec ne bo vedel, ali je
njegov motiv zadovoljen ali ne (Lipičnik,1998, str. 167).
Vroomova motivacijska teorija spada med instrumentalne motivacijske teorije. Vroom
je oblikoval modele, s katerimi je razložil zadovoljstvo delavca z delom, motivacijo ter
učinek nanje. Pri tem si je pomagal z izhodiščnimi pojmi, ki jih bom razložila v
nadaljevanju.
Prvi izhodiščni pojem–valenca, Vroom opredeljuje kot privlačnost cilja, ki se lahko
spreminja kot vrednost ciljev. Pri pozitivni vrednosti valence posameznika cilji privlačijo,
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pri ničelni vrednosti je oseba ravnodušna do cilja. Posameznik se skuša izogniti cilju, ki
ima negativno valenco.. Sestavni del Vroomove motivacijske teorije je instrumentalnost, ki
jo Vroom definira kot povezavo med dvema ciljema, pri kateri mora posameznik doseči
nek cilj zato, da bi lahko dosegel zase nekaj pomembnejšega. Poglavitni pojem njegove
teorije je pričakovanje, katerega razume kot posameznikovo prepričanje, da ga bo
določeno vedenje privedlo do zastavljenega cilja. Vroom pojasnjuje tudi dva modela in
sicer: prvi, ki pojasnjujeje vrednost ciljev, ki je odvisna od privlačnosti/neprivlačnosti vseh
drugih ciljev. To pomeni, da lahko zaposlenega pripravimo do večje zavzetosti dela tako,
da povežemo zvezo med tistim, kar bi delavec rad sam in med tistim, kar sami zahtevamo
od njega. Pri drugem modelu pa se posameznik odloča za vedenje med privlačnostjo vseh
ciljev in od pričakovanja, da ga bo to vedenje pripeljalo do zaželenega cilja (Lipičnik,
1998, str. 167-168).
Njegova modela sta uporabna le v razmerah dobre organiziranosti delovnega procesa
(Ivanko in Stare, 2007, str. 81).

2.6

MOTIVACIJSKI MODELI

Vodilni v organizacijah dosegajo kakovostne delovne rezultate in zadovoljstvo delavcev na
delovnih mestih z motivacijskimi dejavniki, ki jih morajo vnašati v delovno okolje. V
nadaljevanju bom obravnavala lastnosti kot so: pričakovanje, pravičnost in enakost, ki jih
mora motivacijski model upoštevati.
Pričakovanje
Motivacijski model, ki za motiviranje uporablja pričakovanje, temelji na Vroomovi
predpostavki, da so ljudje sposobni odločati , kaj hočejo, in vedenje spremenijo v smeri
doseganja svojih ciljev (Vodopivec, 2009/2010, str. 28).
Mnogi raziskovalci pravijo, da je rezultat motivacije pričakovanje, zato smo zadovoljni, če
se le-to uresniči. Zadovoljstvo je večje, čim pomembnejši je motiv, ki ga oseba doživlja.
Velika pričakovanja naj bi bila posledica velike motivacije, razočaranja pa posledica
premajhnih pridobitev. Zaposlenim v organizaciji torej ne smemo vzbujati napačnih
pričakovanj, oziroma jim obljubljati nečasa, kar ne bomo mogli izpolniti (Lipičnik, 1998,
str. 172).
Enakost
Enakost predstavlja princip ravnanja s človeškimi zmogljivostmi. Z enakostjo ali
neenakostjo lahko pojasnimo, kako se zasposleni odzivajo, če po določenem
motivacijskem modelu dobijo več ali manj, kakor zaslužijo. Zaposleni od organizacije
pričakujejo, da bodo dobili takšno vrednost, kolikršno so ji dali. V zaposlenem se bo
porodil občutek neenakosti takrat, ko bo dobil občutek, da organizaciji daje več, kot pa
dobi od nje v obliki plače. Primerjave med plačami zaposelnih nastanejo, ko starejši

9

delavec pričakuje od organizacije več kot mlajši, saj starejši v svoj vložek organizaciji ne
šteje le konkretnega dela, pač pa tudi dolgoletno zvestobo organizaciji (Lipičnik, 1998, str.
172).
Pravičnost
S pravičnostjo oziroma nepravičnostjo označujemo občutenje razlik med prejemki.
Občutek pravičnosti zaposelni dobijo takrat, ko se njihovi prejemki za enake vložke ne
razlikujejo, občutek nepravičnosti pa nastopi takrat, ko jih organizacija za enako vložke ne
obravnava enako (Lipičnik, 1998, str. 174-175).

2.7

ZADOVOLJSTVO PRI DELU

Treven Sonja (Treven, 1998, str. 131) zadovoljstvo pri delu opredeljuje, kot prijeten
občutek posameznika, ki ga dobi, ko so izpolnjena vsa njegova pričakovanja povezana z
delom. Opredelitev Trevnove vsebuje tri vidike zadovoljstva pri delu in sicer:

Vrednost, ki je opredeljena kot posameznikovo zavestno ali podzavestno prizadevanje za
doseganje nečesa.

Pomembnost, ki zelo vpliva na stopnjo zadovoljstva posameznikovega zadovoljstva pri
delu. Nekdo pri svojem delu bolj ceni plačo, za nekoga pa je bolj pomembna vrednost
priznavanja za dobro opravljeno delo.

Zaznavanje, pri katerem posameznik zaznava trenutne razmere v organizacija in jih
primerja s svojimi vrednostmi.
Poglejmo si nakaj dejavnikov, ki prispevajo k zadovoljstvu z delom (Možina, 2002,
str.184):
• Vsebina dela: možnost uporabe znanja, zanimivo in razgibano delo;
• samostojnost pri delu: vključevanje v odločanje o vprašanjih dela in organizacije;
• plača, dodatki in ugodnosti;
• vodenje in organizacija dela: pohvale, nagrade, izrekanje pripomb in graj ter skrb
za nemoten potek dela;
• odnosi pri delu: prijetno vzdušje, uspešna komunikacija med sodelavci in ostalimi,
razreševanje sporov;
• delovne razmere: majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in odpravljanje
nekaterih motečih dejavnikov iz okolja.
Med dejavniki nezadovoljstva se pojavi predvsem slabo cenjeno delo. Delavci od svojih
nadrejenih ne dobivajo dovolj priznanj, saj so usmerjeni predvsem v delovne naloge in ne
k ljudem. Zaposleni bodo torej zadovoljni pri delu, če bodo imeli občutek, da je njihovo
delo cenjeno, da delajo nekaj koristnega. Od nadrejenih morajo dobiti povratno
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informacijo o izvedbi svojega dela ter se zavedati, da je njihovo delo dobro opravljeno. To
jih bo spodbudilo za opravljanje nadaljnega dela.
Nezadovoljstvo povzročajo tudi odsotnost ustreznega vodenja, dobrih odnosov zaposlenih
z nadrejenimi in sodelavci ter slabe delovne razmere in neustrezna plača (Možina et al.,
1998, str.153).
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3 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI
Motivacijski dejavniki so tisti, s katerimi skušamo vplivati na motivacijo zaposlenih v
organizaciji. Vodstvo skuša z njimi vplivati na zaposlene tako, da bi bili čimbolj kakovostno
in učinkovito doseženi cilji podjetja in da bi zaposleni z njimi dosegali zadovoljevanje
svojih potreb in interesov.
Na motivacijo poleg številnih drugih dejavnikov, ki jih bom kasneje omenila, najpogosteje
vplivajo naslednji:

Razlike med posamezniki : lastnosti, kot so interesi, vrednote, stališča in osebne potrebe
se med posamezniki razlikujejo. Nekatere pri delu bolj motivira denar, drugim je bolj
pomembna stalnost oziroma varnost zaposlitve. Pomembno je, da se zavedamo, da razlike
izvirajo iz osebnosti in delovnih vrednot (Lipičnik, 1998, str. 162).

Značilnosti dela: so dimenzije dela, ki ga določajo, izzivajo in omejujejo. Lastnosti dela
vključujejo zahteve po zmožnostih delavcev, ki določajo, kateri delavec lahko v celoti
opravi delo, pogojujejo pomembne lastnosti dela ter določajo vrsto in širino povratnih
informacij, ki jih zaposleni dobi o svoji uspešnosti (Lipičnik, 1998, str. 163).

Organizacijka praksa, ki jo sestavljajo pravila, sistem nagrajevanja, ki vključuje vse
nagrade, ki privlačijo nove delavce ter preprečujejo starim, da bi zapustili organizacijo in
splošna politika, ki vključuje ugodnosti kot so: zavarovanje, skrb za otroke, plačane
počitnice … (Lipičnik, 1998, str. 163).
V nadaljevanju bom obravnavala dejavnike, ki vplivajo na motivacijo:
PLAČA je močan in pomemben motivator, ki je povezan z zadovoljevanjem potrebe po
varnosti in drugih osnovnih potreb. Denar je vse pogosteje dejavnik, ki prevladuje, ko se
ljudje odločajo ostati pri istem delodajalcu ali izbrati drugega. Plača ima prav tako vpliv na
del motivacije, ki dviguje produktivnost posameznika in tisti del, ki vzpodbuja
učinkovitejšo koordinacijo dela (Lipičnik, 1998, str. 193-199). Za nekatere ljudi je plača
najpomembnejši motivator, saj jim omogoča preživetje in izboljšanje kakovosti življenja
ter jih spodbuja k boljšemu delu (Zupan, 2001, str. 121).
POHVALE zaposlenim pomenijo priznanje za uspešno opravljeno delo, pripomorejo k
doseganju in ohranjanju boljših rezultatov, spodbujajo k večji ustvarjalnosti in vplivajo na
pozitivno samopodobo posameznika. Pohvala mora biti jasna, nadrejeni se mora zavedati,
kaj želi doseči s pohvalo. Zaposlenega je treba pohvaliti takoj, ko je delo uspešno opravil.
S pohvalami bo nadrejeni ohranjal motivacijo zasposlenega toliko časa, dokler vedenje
zaposlenega ne bo postalo navada. Takrat večkratna pohvala nadrejenega ne bo več
potrebna.
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K MEDSEBOJNIM ODNOSOM prištevamo odnose med zaposlenimi in odnose vodij do
zaposlenih. Z dobrimi medsebojnimi odnosi dosegamo boljše rezultate, prijetnejše vzdušje
v organizaciji, povečan delovni učinek … Lažje prihajamo na delo, saj vemo, da nas
nadrejeni podpirajo in razumejo.
Za dobro medosebno klimo je pomembno upoštevanje razlik med posamezniki. Med njimi
mora vladati vzajemnost, vsakemu mora biti omogočeno osebno izražanje, priznavati
moramo obstoj konfliktov (Jurman, 1981, str. 51).
STALNOST IN VARNOST ZAPOSLITVE ima v današnjem času zelo pozitivne učinke na
zaposlene in zanje pomeni veliko materialno varnost, a je v današnjih časih zelo
zanemarljiva. S stalno zaposlitvijo z zaposlenimi dobimo naslednje učinke (Zupan, 1999,
str. 51):
• Zaposleni si prizadevajo za dolgoročno uspešnost;
• njihov interes za pridobivanje novih znanj je večji;
• sodelujejo pri predlogih za izboljšave organizacije, saj se zavedajo, da s tem ne
ogrožajo svojih delovnih mest.
Zupan Nada (Zupan, 2001, str. 47) pravi, da delodajalci v današnjih negotovih razmerah
zaposlenim ne morejo zagotavljati stalnosti zaposlitve, zato se vse bolj držijo koncepta
zaposljivosti, ko delodajalec zaposlenim omogoči usposabljanje in pridobivanje različnih
možnosti. Če pri trenutnem delodajalcu delovno razmerje zaposlenega postane ogroženo,
je le-tav boljšem položaju na trgu dela.
Z ORGANIZIRANOSTJO DELA mislimo na primerno oblikovanje dela v celotni
organizaciji, s čimer se poveča motivacija delavcev za delo. S tem se izboljšujejo delovni
rezultati, povečuje pa se tudi zadovoljstvo zaposlenih. Značilnosti, ki bodo delavce
privlačile in jim dajale osebno zadovoljstvo, sta raziskala raziskovalca Torrington in Hall in
na podlagi študije različnih virov izpostavila naslednje elemente (Možina, 1998, str. 148172):
• Raznolikost delovnih nalog;
• pomen dela;
• samostojnost pri izbiri načinov dela;
• odgovornost za odločanje, kako rešiti določen problem v organizaciji;
• dodeljene naloge, ki pomenijo zaposlenim nove izzive;
• jasno opredeljeni cilji in povratne informacije o opravljenem delu.
OSEBNI RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE. Vsak zaposleni si mora prizadevati, da se
izobražuje in osebnostno nadgrajuje. Izobraževanje in osebni razvoj sta dolgoročna
procesa, ki zahtevata načrtovanje. Organizacija posamezniku pri osebnem razvoju
pomaga z rednimi sestanki na ravni zaposlenih in vodstva. Ugotavljanje potreb
zaposlenega in omogočanje nadaljnjega izobraževanja posameznika bolj motivira kot
dodatno izobraževanje, ki mu je vsiljeno (Pervanje, 2003, str. 17-21).
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Osebne ambicije so zelo močna gonilna sila. Ljudje v svojem izbranem poklicu želijo bolje
delati in se razvijati. Postavljanje ciljev tako pospeši osebni razvoj. Posameznik skuša s
svojimi ambicijami pokazati nadarjenost in se zelo potrudi pri tistih opravilih, pri katerih se
lahko izkaže (Keenan, 1995, str. 17 -18).
NAPREDOVANJE je pomemben motivacijski dejavnik, ki ima na zaposlene učinek
zadovoljstva. Če zaposleni vedo, da imajo možnost napredovanja, se pri delu uspešni in
so vanj pripravljeni vložiti veliko več truda. Napredovanje je lahko horizontalno, ki pomeni,
da se uveljavljamo na istem delovnem mestu, z večjim obsegom odgovornosti ter višjim
delovnim statusom. Pri vertikalnem napredovanju pa se delavca premesti na zahtevnejše
delovno mesto, ki zahteva širše znanje, spretnosti in sposobnosti (Jereb, 1998, str. 60).
ZANIMIVO DELO, ob katerem se zaposleni ne dolgočasijo, vendar ob tem pridobivajo
nove izkušnje in spoznanja. Z zanimivim in razgibanim delom mislimo na delo, ki ni
monotono in se nanaša na različne vsebine.
Poleg vseh naštetih motivacijskih dejavnikov morajo zaposleni imeti ODGOVORNOST za
rezultate dela. Zaposleni bodo bolj ponosni na rezultate svojega dela, če bodo ugotovili,
da je kakovost dela, ki ga sami opravijo, bolj odvisna od njihovega osebnega truda kot od
zunanjih dejavnikov (Keenan, 1995, str. 24).
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4 PREDSTAVITEV VRTCA
Vrtci so zavodi, ki sodelujejo s starši pri vzgoji in varstvu otrok. Vzgojitelji delajo v
predšolskih ustanovah po programu, s katerim se zagotavlja uresničevanje ciljev
predšolske vzgoje. Strokovna podlaga za delo v vrtcih je Kurikulum za vrtce –nacionalni
dokument, kjer so opredeljene temeljne naloge in cilji, ki jih želimo uresničevati v vrtcih
na posameznih področjih dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in
matematika (Pirc, 2012).

Temeljne naloge vrtcev so (ZVrt, 2. člen):
•
•
•

Pomoč staršem pri skrbi za otroke;
ustvarjanje pogojev za otrokov razvoj telesnih in duševnih sposobnosti;
izboljšanje kakovosti otrok in življenja družin.

Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so (ZVrt, 4. člen):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih;
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah;
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja
in izražanja;
negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije, neodvisnega mišljenja;
spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno rabo govora;
spodbujanje umetniškega doživljanja in izražanja;
spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti;
posredovanje znanj različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja;
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.

V vrtcih upoštevamo naslednja načela (ZVrt, 3. člen):
• Načelo demokratičnosti,
• načelo pluralizma,
• načelo avtonomnosti,
• načelo strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
• načelo enakih možnosti otrok in staršev,
• načelo individualizacije,
• načelo pravice do izbire in drugačnosti,
• načelo ohranjanja ravnotežja med vsemi vidiki otrokovega duševnega, socialnega
in telesnega razvoja.
Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci.
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Vrste programov, ki jih ponujajo vrtci glede na trajanje in organizacijo so (ZVrt, 14.
člen):
•
•
•
•
•

Dnevni program,
poldnevni program,
krajši program,
vzgojno-varstvena družina,
občasno varovanje otrok na domu.

V vrtcu imamo dve starostni obdobji in sicer sta to (ZVrt, 15. člen):
• 1. starostno obdobje (od 1 – 3 let);
• 2. starostno obdobje (od 3 – 6 let).
V vrtcu lahko oblikujemo oddelke, kot so (ZVrt, 16. Člen):
• Homogeni (otroci v starostnem razponu enega leta);
• heterogeni (otroci prvega ali drugega starostnega obdobja);
• kombinirani oddelki (otroci prvega in drugega starostnega obdobja);
• razvojni oddelki (otroci s posebnimi potrebami).
Naj omenim še strokovne delavce v vrtcu:
• vzgojitelj (diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok),
• pomočnik vzgojitelja (vzgojitelj predšolskih otrok).
V vrtcu so tudi:
• Svetovalni delavci,
• organizator prehrane,
• organizator zdravstveno-higienskega režima,
• strokovni delavci (logoped, specialni pedagogi, defektologi),
• poslovodni organ in pedagoški vodja vrtca je ravnatelj/ica.
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5 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
5.1

ZASNOVA RAZISKAVE

Vedno sem se spraševala, kaj zaposlene na delovnem mestu motivira. Ali delajo zgolj
zato, da bi lahko preživeli, torej jim je najbolj pomemben motivator denar, ali jim je to,
kar delajo, zanimivo in v tem poglabljajo svoje znanje ter pridobivajo izkušnje, ali jim bolj
kot medsebojni odnosi s sodelavci pomeni višina plače? To so le nekateri od številnih
dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih.
V letošnjem šolskem letu sem obiskovala poklicni tečaj-predšolska vzgoja na Srednji
vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana. V okviru izobraževanja sem morala opraviti tudi
prakso. Kot kandidatka praktičnega usposabljanja v enem izmed ljubljanskih vrtcev, ki ga
bom poimenovala Y, sem opravljala delo pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok.
Spoznala sem potek celotnega dela v vrtcu in aktivno sodelovala pri vseh dejavnostih. Kot
sem že omenila, poklic vzgojitelja zahteva ogromno voljo do dela z otroki, natančnost,
odgovornost in predanost poklicu. Sama sem resnično uživala v zanimivem in razgibanem
delu z otroki, s katerimi sem vzpostavila zelo dobre odnose. Odločila sem se, da preučim
in ugotovim, kateri so tisti dejavniki, ki najbolj vplivajo na motivacijo zaposlenih, katerim
dajejo prednost in kako zadovoljni so z njimi.
V okviru raziskave sem si zastavila naslednje hipoteze:
H1: Predpostavljam, da zaposleni v vrtcu niso dovolj motivirani za svoje delo.
H2: Menim, da plača ni najbolj pomemben motivator.
H3: Predpostavljam, da dobri odnosi s sodelavci zelo vplivajo na motivacijo.
H4: Zanimivo in razgibano delo je pomemben motivacijski dejavnik.
H5: Predpostavljam, da so zaposleni nezadovoljni s stalnostjo in varnostjo zaposlitve.
Pri analizi odgovorov/rezultatov anketnega vprašalnika bom uporabila metodo analize. Pri
predlogih za izboljšanje motivacije pa bom uporabila metodo sinteze.

5.2

IZVEDBA RAZISKAVE

Raziskavo sem izvedla na podlagi anketnega vprašalnika, ki sem ga povzela po študentki
Avbelj Danici – avtorici diplomskega dela z naslovom Motivacija zaposlenih v osnovni šoli
in sicer v času praktičnega usposabljanja v enem izmed ljubljanskih vrtcev. Anketne
vprašalnike sem po predhodnem dovoljenju ravnateljice razdelila med zaposlene
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. V anketi je sodelovalo 30 anketirancev.
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Vprašalnik je bil zaprtega tipa s ponujenimi odgovori. Anketiranci so imeli na voljo
ocenjevalno lestvico od 1 do 5.
V prvem delu so ocenjevali pomembnost motivacijskih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo
motivacijo pri delu. Pri vsaki trditvi so imeli na voljo obkrožiti eno številko in sicer:
1 najmanj pomemben
2 malo pomemben
3 nekaj vmes
4 precej pomemben
5 najbolj pomemben
Drugi del so sestavljale trditve, ki so se nanašale na motivacijo pri delu. Anketiranci so
trditve ocenjevali od 1 do 5 glede na to, v kolikšni meri so se z njo strinjali.
1 sploh se ne strinjam
2 se ne strinjam
3 nekje vmes
4 delno se strinjam
5 v celoti se strinjam
V zadnjem, tretjem delu vprašalnika so ocenjevali stopnjo zadovoljstva s ponujenimi
motivacijskimi dejavniki.
1 zelo nezadovoljen
2 nezadovoljen
3 niti zadovoljen niti nezadovoljen
4 zadovoljen
5 zelo zadovoljen

5.3

ANALIZA REZULTATOV

V anketi je sodelovalo 30 anketirancev, vse anketirane osebe so bile ženskega spola. V
vrtcu Y ni diplomiranega vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok moškega
spola.
Tabela 1: Število anketirancev glede na starost

STAROST

ŠTEVILO ANKETIRANCEV

do 25 let

7

od 26 do 35

11

od 36 do 45

6

od 46 do 55

3

56 let in več

3
Vir: lasten
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Grafikon 1: Odstotek anketirancev glede na starost

STAROST ANKETIRANIH OSEB

10%

do 25 let

23%

10%

od 26 do 35
20%

od 36 do 45
37%

od 46 do 55
56 let in več

Vir: lasten, tabela 1

Starost anketirancev sem razdelila v šest razredov. Največ zaposlenih oseb v vrtcu Y
pripada starostni skupini od 26 do 35 let, kar predstavlja 37 odstotkov vseh anketirancev.
Sledi jim skupina z odstotkom 23
23,, kar predstavlja zaposlene do 25 let. Iz tega lahko
razberemo, da v vrtcu Y prevladuje večji odstotek mladih. Zaposlenih
poslenih med 36 in 45 letom
leto
je šest,, med 46 in 55 letom ter 56 let in več po trije anketiranci.
Tabela 2:: Število anketirancev glede na delovno razmerje

DELOVNO RAZMERJE

ŠTEVILO ANKETIRANCEV

nedoločen delovni čas

20

določen delovni čas

10

pogodbeno

0
Vir: lasten

Grafikon 2:: Odstotek anketirancev glede na delovno razmerje

DELOVNO RAZMERJE
0%
nedoločen delovni
čas
določen delovni čas

33%
67%

Vir: lasten, tabela 2
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pogodbeno

Iz tabele je razvidno, da je v vrtcu Y 20 anketiranih oseb zaposlenih za nedoločen delovni
čas, kar predstavlja kar 67 odstotkov vvseh
seh anketirancev. Manj kot polovica, to je 10 od
skupno 30 anketiranih oseb pa je zaposlenih za določen delovni čas.
Tabela 3:: Število anketirancev glede na delovno mesto

DELOVNO MESTO

ŠTEVILO ANKETIRANCEV

vzgojiteljica predšolskih 15
otrok
pomočnica vzgojiteljice 15
predšolskih otrok
Vir: lasten
Grafikon 3:: Odstotek anketirancev glede na delovno mesto

DELOVNO MESTO

vzgojiteljica
50%

50%
pomočnica
vzgojiteljice

Vir: lasten, tabela 3

V vrtcu Y je zaposlenih 15 vzgojiteljic in 15 pomočnic vzgojiteljic predšolskih otrok.
Tabela 4:: Število anketirancev glede na stopnjo izobrazbe

STOPNJA IZOBRAZBE

ŠTEVILO ANKETIRANCEV

poklicna šola

4

srednja šola

14

višja šola

6

visoka šola

4

univerzitetna
niverzitetna ali več

2
Vir: lasten
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Grafikon 4:: Odstotek anketirancev glede na stopnjo izobrazbe

STOPNJA IZOBRAZBE
poklicna šola
7%

13%

20%

srednja šola
višja šola

20%
40%

visoka šola
univerzitetna ali
več

Vir: lasten, tabela 4

Kar 40% zaposlenih ima zaključeno srednjo šolo. Z 20% sledijo za
zaposleni
posleni s poklicno in
višjo izobrazbo, 13% zaposlenih ima za
zaključeno visoko šolo, dva zaposlena pa sta z
univerzitetno izobrazbo.
Na vprašanje »Ali menite, da ste na delovnem mestu motivirani?« so anketiranci
odgovarjali:
Grafikon 5:: Odstotek zaposlenih glede motiviranosti na delovnem mestu

0%
10%

da, zelo sem motiviran

0%
17%

sem motiviran
ne vem ali sem ali
nisem

73%
nisem motiviran
ne, sploh nisem
motiviran

Vir: lasten

Večina anketirancev, to je kar 73%
73%, na vprašanje o motiviranosti na delovnem mestu
odgovarja, da so motivirani. Sledijo zaposleni s 17%, ki so zelo motivirani na delovnem
mestu. Le 10% zaposlenih ni opredeljenih glede motiviranosti, saj odgovarjajo,
odgova
da ne
vedo ali so ali niso motivirani. Zaposleni torej menijo, da so na delovnem mestu
motivirani.. S tem sem zavrgla svojo prvo hipotezo, v kateri sem predpostavljala, da
zaposleni niso dovolj motivirani na delovnem mestu. Da so res tako motivirani in kateri
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dejavniki najbolj vplivajo na njihovo motivacijo, bomo videli v nadaljevanju raziskovalnega
dela.
Spodaj so našteti dejavniki, ki vplivajo na motivacijo. Ocenite pomembnost dejavnikov, ki
vplivajo na Vašo motivacijo pri delu ter pri vsakem obkrožite eno številko (1- pomeni
najmanj pomemben, 5- pomeni najbolj pomemben).
PRVI DEL:
Tabela 5: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih

MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI
plača

POVPREČNA
VREDNOST
2,5

pohvala staršev/ravnatelja

4,3

dober kolektiv/dobri odnosi s sodelavci

4,9

možnost napredovanje

3,4

osebni razvoj

4,3

delovni pogoji oz. prostori

4,2

stalnost in varnost zaposlitve

4,3

zanimivo/razgibano delo

4,8

organiziranost dela

4,3

dobri odnosi z otroki

4,6

možnost usposabljanja in izobraževanja

4,3

večja odgovornost

3,4

možnost soodločanja

4,4
Vir: lasten
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Grafikon 6:: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih

DEJAVNIKI MOTIVACIJE
plača
5

pohvala

4,9

4,8

4,5

4,6
4,3

4,3

4

4,3
4,2

dobri odnosi s sodelavci
4,4

4,3

4,3

možnost napredovanja

3,5

osebni razvoj
3,4

3,4
3

delovni pogoji/prostori
stalnost/varnost zaposlitve

2,5
2,5

zanimivo/razgibano delo

2

organiziranost dela

1,5

dobri odnosi z otroki
1
možnost usposabljanja in
izobraževanja
večja odgovornost

0,5
0

možnost soodločanja

Vir: lasten, tabela 5

V prvem delu anketnega vprašalnika sem od zaposlenih želela zvedeti, kako pomembni so
zanje dejavniki, ki vplivajo na njihovo motivacijo pri delu ter katerim dajejo prednost.
Zaposleni v ospredje postavljajo dobre odnose s sodelavci, s povprečno oceno 4,9. S tem
se je potrdila tudi hipoteza, v kateri sem predpostavljala, da dobri odnosi s sodelavci zelo
vplivajo na motivacijo. Z omenjenim, zelo močnim dejavnikom, zaposleni ustvarjajo
prijetnejše vzdušje v organizaciji, lažje prihajajo na delo ter dosegajo boljši
b
delovni
učinek. Skoraj tako kot dobri medsebojni odnosi je zanje (ss povprečno oceno 4,8)
4,8
pomemben dejavnik motivacije zanimivo oziroma razgibano delo, s katerim sem potrdila
hipotezo, da je zanimivo delo pomemben motivacijski dejavnik. Zaposleni dajejo
daje poleg
dobrih medsebojnih odnosov s sodelavci veliko prednost tudi dobrim odnosom z otroki,
kar potrjuje povprečna ocena 4,6. Pomembno je, da zna zaposleni v vrtcu otroku
prisluhniti, mu svetovati, pomagati, kajti le tako bo prišlo do dobrega vzajemnega odnosa.
Tem trem dejavnikom zaposleni pripisujejo visoko pomembnost, saj po njihovem mnenju
zelo vplivajo na njihovo motivacijo pri delu.
ravnatelja delovni
Zaposlenim je precej pomembna pohvala s strani staršev oziroma ravnatelja,
pogoji oziroma prostori, kjer delajo
delajo,, organiziranost dela ter možnosti za usposabljanje in
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izobraževanje. Tudi dejavniki, stalnost in varnost zaposlitve, osebni razvoj ter možnost
soodločanja, jih pri delu precej motivirajo. Vsi ti dejavniki se, kot je razvidno iz grafa in
tabele, gibljejo s povprečno oceno 4,3.
Z oceno 3,4 jim sledita dejavnika večja odgovornost in možnost napredovanja, ki po
mnenju zaposlenih nista tako pomembna motivatorja pri delu. Najnižjo povprečno
vrednost (2,5) zaposleni pripisujejo plači. Plača jim ne predstavlja velikega vpliva na
motivacijo, kar je v nasprotju s trditvijo Lipičnika (Lipičnik, 1998, 193-199), ki pravi, da je
plača močan in zelo pomemben motivacijski dejavnik. Hipotezo, pri kateri sem
predpostavljala, da plača ni najbolj pomemben motivator, sem potrdila.
V drugem delu vprašalnika so zaposleni ocenjevali trditve, ki se nanašajo na motivacijo pri
delu (1- pomeni, da se sploh ne strinjajo, 5- pomeni, da se v celoti strinjajo).
DRUGI DEL:
Tabela 6: Trditve, ki se nanašajo na motivacijo pri delu

TRDITVE, KI SE NANAŠAJO NA MOTIVACIJO PRI DELU
Za višjo plačo sem pripravljena delati več.

POVPREČNA
VREDNOST
3,3

Stalnost zaposlitve je pomemben motivacijski dejavnik.

4,5

Dobri medsebojni odnosi s sodelavci so pomemben
motivacijski dejavnik.
Pohvale staršev in ravnatelja mi veliko pomenijo.

4,9

Možnost napredovanja me motivira.

3,1

Dobri odnosi z otroki mi dajejo še več motivacije.

4,9

Bolj kot dobri medsebojni odnosi mi pomeni višina plače.

1,7

Zanimivo delo je pomemben motivacijski dejavnik.

4,6

Možnosti usposabljanja in izobraževanja je premalo.

2,3

Delovni prostori oz. pogoji vplivajo na motivacijo.

4,4

Večja odgovornost je pomemben motivacijski dejavnik.

3,9

Možnost soodločanja mi veliko pomeni.

4,4

Vir: lasten
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4,5

Grafikon 7: Motivacija pri delu
Za višjo plačo sem pripravljen/a
delati več
Stalnost zaposlitve je
pomemben motivacijski dejavnik

5
4,9
4,5

4,5

4,9
4,6

4,5

4,4

4,4

4
3,9

Možnost napredovanje me
motivira

3,5
3,3
3

3,1

Dobri odnosi z otroki mi dajejo
še več motivacije

2,5

Bolj kot dobri medsebojni odnosi
s sodelavci mi pomeni višina
plače
Zanimivo delo je pomemben
motivacijski dejavnik

2,3

2
1,5

Dobri medsebojni odnosi s
sodelavci so pomemben
motivacijski dejavnik
Pohvale staršev in ravnatelja mi
veliko pomenijo

1,7
Možnosti usposabljanja in
izobraževanja je premalo

1

Delovni prostori oz. pogoji
vplivajo na motivacijo

0,5

Večja odgovornost je
pomemben motivacijski dejavnik

0

Možnost soodločanja mi veliko
pomeni.

Vir: lasten, tabela 6

Tako kot pri prvem grafikonu, se tudi tukaj večina zaposlenih v celoti strinja s trditvijo, da
so dobri medsebojni odnosi s sodelavci pomemben motivacijski de
dejavnik.
javnik. Prav tako jim
dobri odnosi z otroki dajejo še več motivacije pri delu. Trditvi sta dosegli povprečno
vrednost 4,9. Sledi jima trditev s povprečno vrednostjo 4,6, pri kateri se zaposleni
strinjajo, da je zanimivo delo pomemben motivacijski dejavnik. Vse tri trditve sovpadajo s
prvim grafikonom, kjer so zaposleni ocenjevali dejavnike, ki najbolj vplivajo na motivacijo
pri delu.
S povprečno vrednostjo 4,5 se skoraj v celoti strinjajo s trditvama, da je stalnost
zaposlitve pomemben motivacijski dejavnik
dejavnik, ter da jim pohvale staršev in ravnatelja veliko
pomenijo. S trditvijo, da delovni prostori oziroma pogoji vplivajo na motivacijo, se
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anketiranci delno strinjajo. Prav tako jim veliko pomeni možnost soodločanja. Ti dve trditvi
so anketiranci ocenili s povprečno oceno 4,4.
Možnost napredovanja jih ne motivira v veliki meri. Delno se strinjajo tudi s trditvijo, da je
večja odgovornost pomemben motivacijski dejavnik.
Nekaj anketirancev bi bilo za višjo plačo pripravljeno delati več. Ne strinjajo se, da je
možnosti usposabljanja in izobraževanja premalo, kar potrjuje povprečna ocena 2,3.
Nikakor pa se ne strinjajo s trditvijo, da jim višina plače pomeni več kot dobri medsebojni
odnosi s sodelavci, ki jih zaposleni postavljajo v prvo vrsto na delovnem mestu. Trditev so
ocenili s povprečno vrednostjo 1,7.
V zadnjem delu anketnega vprašalnika so anketiranci ocenjevali trenutno zadovoljstvo na
delovnem mestu, ki je povezano z dejavniki motivacije. (1- pomeni, da so zelo
nezadovoljni, 5- pomeni, da so zelo zadovoljni).
TRETJI DEL:
Tabela 7: Dejavniki zadovoljstva na delovnem mestu

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO
višina plače

STOPNJA
ZADOVOLJSTVA
2,6

medsebojni odnosi s sodelavci

4,0

delo, ki ga opravljam

4,4

delovni pogoji oz. prostori

3,8

odnosi z otroki

4,8

stalnost in varnost zaposlitve

4,3

možnost napredovanja

2,8

organiziranost dela

3,6

vodstvo zavoda

4,1

možnost usposabljanja in izobraževanja

4,0

možnost soodločanja

3,6
Vir: lasten
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Grafikon 8:: Zadovoljstvo z motivacijskimi dejavniki
višina plače
medsebojni odnosi s
sodelavci
delo, ki ga opravljam

5
4,8

4,5
4,4
4

4

3,5

4,3
4,1
3,8

delovni pogoji oz. prostori

4

3,6

3,6

odnosi z otroki

3
2,5

stalnost in varnost
zaposlitve
možnost napredovanja

2,8
2,6

2

organiziranost dela

1,5

vodstvo zavoda

1
0,5

možnost usposabljanja in
izobraževanja
možnost soodločanja

0

Vir: lasten, tabela 7

Zaposleni so zelo zadovoljni z odnosi, ki jih imajo z otroki in z delom, ki ga opravljajo. To
potrjujeta oceni oziroma povprečn
povprečni vrednosti 4,8 in 4,4. Zelo me je presenetil odgovor o
stalnosti in varnosti zaposlitve. Večina zaposlenih je zadovoljnih s stalnostjo in varnostjo
zaposlitev, kar pomeni, da so le ti zaposleni za nedoločen delovni čas, kar
k potrjuje tudi
grafikon 2. V današnjih negotovih razmerah je to zelo pozitiven motivacijski dejavnik v
vrtcu Y. S tem se je hipoteza, v kateri sem predpostavljala, da so zaposleni s stalnostjo in
varnostjo zaposlitve nezadovoljni, zavrnila. Zaposleni so prav tako zadovoljni z odnosi s
sodelavci, vendar ne tako kot z otroki.
Zadovoljni so tudi z vodstvom zavoda, organiziranostjo dela, možnostmi usposabljanja
usposabljan in
izobraževanja,, možnostjo soodločanja, ter delovnimi pogoji oziroma prostori.
prosto Povprečna
stopnja zadovoljstva pri teh dejavnikih se giblje med 3,6 in 4,1.
Niti zadovoljni niti nezadovoljni niso z možnostjo napredovanja, ki je dosegla povprečno
vrednost 2,8 ter višino plače, kar dokazuje povprečna ocena 2,6.
Iz grafikona lahko vidimo, da so zaposleni na splošno zadovoljni z zaposlitvijo, kar
dokazujejo ocene povprečnih vrednosti motivacijskih dejavnikov.
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V nadaljevanju bom primerjala pomembnost motivacijskih dejavnikov, ki vplivajo na
motivacijo zasposlenih pri delu
lu nasproti trenutnem zadovoljstvu zaposlenih
poslenih z dejavniki pri
delu.
Grafikon 9:: Primerjava pomembnosti motivacijskih dejavnikov in zadovoljstva z njimi
pri delu

4,9

5
4,5

4,2

4

4,3 4,3

4,6

4,4

4,4

4,3

4,3
4

3,8
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3,4

3,5
3

4,8

4,8

2,6
2,5

2,8

2,5
2
1,5
1
0,5
0

zadovoljstvo
pomembnost
motivacijskih dejavnikov

Vir: lasten

Z grafa lahko razberemo, da zaposleni večini dejavnikov pripisujejo višjo pomembnost
oziroma vpliv na njihovo motivacijo pri delu, kot je njihovo zadovoljstvo z njimi. Izjema se
kaže pri odnosih z otroki, kjer so zaposleni z njimi še bolj zadovoljni kot jim predstavljajta
predst
pomembnost in vplivnost na motivacijo pri delu. Minimalna razhajanja se pojavljajo pri
plači, kjer jim le-ta ni pomemben motivator pri delu in z njo niso niti zadovoljni niti
nezadovoljni. S stalnostjo in varnost
varnostjo zaposlitve pa so zaposleni enako zadovoljni,
zadovoljni kot jih
ta dejavnik motivira pri delu.
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6 PREVERITEV HIPOTEZ
V diplomski nalogi sem si zastavila pet hipotez, ki jih bom v nadaljevanju preverila ter s
tem ovrgla oziroma potrdila.
Prvo hipotezo, pri kateri sem predpostavljala, da zaposleni v vrtcu niso dovolj motivirani
za svoje delo, sem ovrgla. Kar 73% vseh anketirancev meni, da je pri delu motiviranih,
17% pa pravi, da so zelo motivirani. Da so res tako motivirani, lahko razberemo iz
grafikonov in tabel, saj jih pri delu v veliki meri motivirajo medsebojni odnosi med
sodelavci s povprečno oceno 4,9; zanimivo in razgibano delo, s povprečno oceno 4,8, ter
dobri odnosi z otroki, ki so jih zaposleni ocenili s povprečno vrednostjo 4,6. Ti dejavnike
so ocenili kot najbolj pomembne, prav tako pa njihovo motivacijo potrjuje tudi
zadovoljstvo z njimi. Tudi sama menim, da so pri delu najbolj pomembni medsebojno
odnosi, s katerimi ustvarjamo prijetnejše vzdušje in klimo ter zanimivo in razgibano delo,
ob katerem ne dobimo občutka monotonosti. V vrtcu, kjer delamo z otroki, so prav tako v
ospredje postavljeni dobri odnosi z otroki, ki so po mojem mnenju še bolj pomemben
motivacijski dejavnik od odnosov s sodelavci.
Drugo hipotezo, ki se je glasila … menim, da plača ni najbolj pomemben motivator, sem
potrdila. V nasprotju večine strokovnjakov, ki trdijo, da je plača močan in zelo pomemben
motivacijski dejavnik, zaposleni v vrtcu Y denarju kot motivatorju ne pripisujejo visokega
vpliva na motivacijo, saj so plačo ocenili z najnižjo povprečno vrednostjo in sicer z oceno
2,5. Tudi s trditvijo, da jim bolj kot medsebojni odnosi s sodelavci pomeni višina plače, se
sploh ne strinjajo, kar potrjuje povprečna ocena 1,7. Zaposlenim v vrtcu plača ne
predstavlja dejavnika, ki bi pomembno vplival na motivacijo pri delu. Z njimi se absolutno
strinjam, saj je za delo v vrtcu najpomembnejša volja in veselje do dela z otroki ter samo
delo, ki ga opravljata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Menim, da se večina ljudi ne bi
odločala za ta poklic, če bi v ospredje postavljala plačo kot najpomembnejši motivator pri
delu. Zaposleni namreč s plačo niso niti zadovoljni niti nezadovoljni.
Tretjo hipotezo, kjer sem predpostavljala, da dobri odnosi s sodelavci zelo vplivajo na
motivacijo, sem potrdila. Pri dejavnikih motivacije so najvišjo povprečno oceno 4,9
zaposleni pripisali prav medsebojnim odnosom s sodelavci, katerim tudi sama pripisujem
visoko pomembnost ter vpliv na motivacijo pri delu. Z dobrimi odnosi je učinek dela boljši,
ozračje prijetnejše. S pristnimi odnosi tudi lažje načrtujemo delo, se bolj sproščeno
pogovorimo o težavah, napakah ter tako dosegamo tudi večjo možnost soodločanja. S
slabimi medsebojnimi odnosi ali samo navidezno dobrimi ne bomo dosegli nič od
naštetega.
Četrta hipoteza, pri kateri sem predpostavljala, da je zanimivo in razgibano delo
pomemben motivacijski dejavnik, je prav tako potrjena. Zaposleni pripisujejo visoko
pomembnost vplivanja na motivacijo prav temu dejavniku, kar lahko vidimo v prvem
grafikonu, kjer so anketiranci ocenili ta dejavnik s povprečno oceno 4,8. Tudi pri drugem
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grafikonu so se v celoti strinjali s podano trditvijo o zanimivem delu kot pomembnem
motivacijskem dejavniku, kar potrjuje povprečna ocena 4,6. V vrtcu je delo zelo razgibano
predvsem pa zanimivo, kar lahko potrdim kot praktikantka, ki sem opravljala prakso v
vrtcu.
Zadnja hipoteza, ki se ni potrdila, se je glasila: Predpostavljam, da so zaposleni
nezadovoljni s stalnostjo in varnostjo zaposlitve. Anketiranci o trenutnem zadovoljstvu s
stalnostjo in varnostjo zaposlitve odgovarjajo, da so z njo zadovoljni, kar dokazuje
povprečna ocena 4,3. Zadovoljstvo glede stalnosti in varnosti zaposlitve zaposlenih v vrtcu
Y lahko razberemo iz grafa glede na delovno razmerje. Kar 67% zaposlenih v vrtcu Y je
zaposlenih za nedoločen delovni čas, kar je za današnje razmere v javnem sektorju zelo
presenetljivo, glede na to, da tudi več kot polovica zaposlenih, to je 60% predstavlja
odstotek mladih od 25 – 35 let.
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7 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE MOTIVACIJE
Zavzetost za delo, uspeh organizacije, kakovost opravljenih ciljev in uspešna izvedba dela
so rezultati, ki jih dosežemo le s pozitivno motivacijo zaposlenih. Zelo pomembno je, da se
vodilni v organizaciji zavedajo in storijo vse, da bi zagotovili prave razmere, ki bi
zaposlene motivirale k zagnanemu delu.
Čeprav so, kot je pokazala raziskava, zaposleni v vrtcu Y motivirani za svoje delo, bi
podala še nekaj predlogov za izboljšanje motivacije, ki bi hkrati vplivala še na večje
zadovoljstvo zaposlenih. Za še boljše medsebojne odnose s sodelavci in nadrejenimi v
vrtcu Y bi predlagala ustrezno komunikacijo, ki bi pripomogla k uresničevanju skupnih
vrednot in k sodelovalnem odnosu. Pomembno je, da nadrejeni izvajajo redna poročanja
oziroma sestanke, na katerih lahko zaposleni povedo svoje težave in se pogovorijo o
načinih kako izboljšati storilnost. Zaposleni bodo dobili motiv za boljše delo, če jih
seznanimo o rezultatih njihovega dela in jim prijazno povemo, kaj bi lahko še izboljšali.
Nadrejeni mora zaposlenim dajati občutek pomembnosti, kar pomeni, da njihovo dobro
delo pohvali. To bo zaposlenim prineslo več osebnega zadovoljstva in spodbudo za
nadaljevanje dela.
Vsekakor pa morajo sami zaposleni v delu spoznati smisel. To za zaposlene vzgojitelje v
vrtcih ni težko, saj je delo zelo raznoliko, s tem mislim, da skozi delavnik opravljajo
različne naloge, ob katerih lahko razvijajo svoje sposobnosti in imajo možnost osebnega
razvoja in izpopolnitve.
Tudi z odgovornostjo lahko spodbudimo precejšnjo motiviranost. S prevzemom
odgovornosti zaposlenih omogočimo, da sprejmejo nadzor nad svojim delom in da dobijo
občutek, kako lahko sami prispevajo kaj pozitivnega.
Prav tako morajo nadrejeni s sodelavci ter le-ti med sabo dobiti možnost za soodločanje.
Tudi s tem dejavnikom bomo prispevali k boljši motivaciji, če bodo zaposleni lahko
pripomogli k navajanju svojih predlogov. S soodločanjem se bo povečala njihova
samozavest, počutili se bodo pomembne, hkrati pa bodo zadovoljni, ker so lahko
pripomogli k skupni odločitvi v dobro celotne organizacije.
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8 ZAKLJUČEK
Na našo motivacijo pri delu vplivajo številni dejavniki, katerim zaposleni pripisujejo
različno pomembnost. Nekoga v prvi vrsti motivira denar, ki mu lahko pomeni zgolj
preživetje, nekaterim je zelo pomemben motivator zanimivo in razgibano delo, v katerem
vidijo smisel, se počutijo koristnega ter jim delo predstavlja izziv in pridobivanje novih
izkušenj. Pomemben dejavnik motivacije so medsebojni odnosi, s katerimi dosegamo tako
skupne kot tudi lastne cilje, se medsebojno povezujemo in podpiramo. Medsebojno
podpiranje in povezovanje vodita do izboljševanje odnosov med zaposlenimi in povečujeta
skupno pripadnost.
V svoji diplomski nalogi sem ugotavljala motiviranost zaposlenih v vrtcu Y in njihovo
trenutno zadovoljstvo z delom. Motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih sem ugotavljala na
podlagi nekaterih motivacijskih dejavnikov. V začetnem teoretičnem delu diplomske
naloge sem predstavila pojem motivacije, motivacijske dejavnike, nekatere motivacijske
teorije in modele, pojem motiva ter zadovoljstvo pri delu. Nekaj besed sem namenila tudi
predstavitvi vrtca.
Začetnemu delu je sledil osrednji del, v katerem sem na podlagi vprašalnika izvedla
raziskavo o motiviranosti zaposlenih in njihovem zadovoljstvu pri delu. Na podlagi rešenih
vprašalnikov oziroma pridobljenih podatkov sem izračunala povprečne vrednosti za vsako
trditev. Na začetku analize sem najprej analizirala in interpretirala splošne podatke o
anketirancih. Ugotovila sem, da v vrtcu Y ni zaposlene osebe moškega spola ter da
prevladuje večji odstotek mladih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. V nadaljevanju sem s
pomočjo tabel in grafikonov izvedla analizo dejavnikov, trditev in zadovoljstva pri delu, ki
se nanašajo na motivacijo zaposlenih ter pridobljene rezultate tudi interpretirala. Na
koncu raziskave sem preverila še zastavljene hipoteze ter podala nekaj predlogov za
izboljšanje motivacije.
Ugotovila sem, da so dobri medsebojni odnosi s sodelavci, zanimivo in razgibano delo ter
odnosi zaposlenih vzgojiteljev z otroki tisti dejavniki motivacije, ki jih zaposleni v vrtcu Y
postavljajo na prvo mesto. Tem dejavnikom, kot je pokazala analiza anketnega
vprašalnika, dajejo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v vrtcu Y prednost, saj jih pri
delu najbolj motivirajo. Pomembni zanje so še pohvala s strani staršev oziroma ravnatelja,
dobri delovni pogoji in prostori, stalnost in varnost zaposlitve, organiziranost dela ter
osebni razvoj. Menim, da je pohvala staršev zelo pomembna, saj dokazuje, da so starši
zadovoljni z delom vzgojiteljic, jim zaupajo, saj navsezadnje skrbijo za varstvo in vzgojo
njihovega otroka v povprečju 8 ur na dan. Najnižjo povprečno vrednost so zaposleni
pripisali plači. Vzgojiteljicam v vrtcu Y plača ni najbolj pomemben motivator in jih pri delu
ne motivira tako kot ostali dejavniki motivacije. Iz tega lahko sklepam, da večina
vzgojiteljic v vrtcu Y opravlja svoj poklic zaradi velike volje do dela z otroki in dela, ki ga
lahko tudi sama kot praktikantka, ki sem opravljala prakso v vrtcu, označim kot zelo
zanimivega in razgibanega.
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Zaposleni v vrtcu Y so zelo zadovoljni z odnosi, ki jih imajo z otroki, kar se mi zdi
bistvenega pomena. Zadovoljni so tudi z medsebojnimi odnosi s sodelavci ter z delom, ki
ga opravljajo. Analiza rezultatov je pokazala, da so zaposleni zadovoljni s stalnostjo in
varnostjo zaposlitve, na splošno pa z vsemi dejavniki motivacije, ki sem jih izpostavila v
osmem grafikonu. Najmanj zadovoljni so s plačo, ki ji ne pripisujejo pomembnosti
vplivanja na njihovo motivacijo pri delu. Iz analize zadovoljstva lahko sklepam, da so
zaposleni v vrtcu Y zadovoljni s trenutnim delom.
Zelo pomembno je, da so zaposleni na delovnem mestu zadovoljni. Kaj zaposlene motivira
za delo je eno, razumeti, da želijo biti zadovoljni, pa je nekaj povsem drugega. Za
ohranitev zadovoljstva oziroma omogočanje večjega zadovoljstva, morajo zaposleni svoje
delo sprejemati kot smiselno, imeti odgovornost za rezultate opravljenega dela ter biti
redno obveščeni o tem, kako dobro opravijo svoje delo.
Kakovostne cilje vrtca lahko torej dosegamo le z visoko motiviranimi delavci, ki bodo v
svojem razvoju in razvoju organizacije videli možnost zadovoljevanja skupnih in osebnih
ciljev.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani,
sem Karin Žalik, absolventka Fakultete za upravo in pripravljam diplomsko nalogo z
naslovom Motivacija zaposlenih v vrtcu.
Pred Vami je vprašalnik, s pomočjo katerega želim zbrati podatke za analizo diplomske
naloge.
Rezultate bom uporabila izključno za izdelavo diplomskega dela. Anketni vprašalnik je
anonimen, zato Vas prosim, da na vprašanja odgovorite odkrito.
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem.
Spol: (obkrožite)
a) ženski
b) moški
Starost: (obkrožite)
a) do 25 let
b) od 26 do 35
c) od 36 do 45
d) od 46 do 55
e) 56 let in več
V kakšnem delovnem razmerju ste? (obkrožite)
a) nedoločen delovni čas
b) določen delovni čas
c) pogodbeno
Delovno mesto? (obkrožite)
a) pomočnik/ca vzgojitelja/ice
b) vzgojitelj /ica
c) drugo: (dopiši)
Stopnja izobrazbe: (obkrožite)
a) poklicna šola
b) srednja šola
c) višja šola
d) visoka šola
e) univerzitetna ali več
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Ali menite, da ste na delovnem mestu motivirani? (obkrožite)
a) da, zelo sem motiviran
b) sem motiviran
c) ne vem ali sem ali nisem
d) nisem motiviran
e) ne, sploh nisem motiviran
Spodaj so našteti dejavniki, ki vplivajo na motivacijo. Ocenite pomembnost
dejavnikov, ki vplivajo na Vašo motivacijo pri delu. (1- pomeni najmanj
pomemben, 5- pomeni najbolj pomemben).
1
najmanj pomemben

2
malo pomemben

3
nekaj vmes

4

5

precej pomemben

najbolj pomemben

1

plača

1

2

3

4

5

2

pohvala staršev/ravnatelja

1

2

3

4

5

3

dober kolektiv/dobri odnosi s sodelavci

1

2

3

4

5

4

možnost napredovanja

1

2

3

4

5

5

osebni razvoj

1

2

3

4

5

6

delovni pogoji oz. prostori

1

2

3

4

5

7

stalnost in varnost zaposlitve

1

2

3

4

5

8

zanimivo/razgibano delo

1

2

3

4

5

9

organiziranost dela

1

2

3

4

5

10

dobri odnosi z otroci

1

2

3

4

5

11

možnost usposabljanja in izobraževanja

1

2

3

4

5

12

večja odgovornost

1

2

3

4

5

13

možnost soodločanja

1

2

3

4

5

Spodaj so naštete trditve, ki se nanašajo na motivacijo pri delu. Ocenite vsako
trditev glede na to, v kolikšni meri se strinjate z njo. (1- pomeni, da se sploh ne
strinjate, 5- pomeni, da se v celoti strinjate).
1

2

3

sploh se ne strinjam

se ne strinjam

nekje vmes

4

5

delno se strinjam

v celoti se strinjam

1

Za višjo plačo sem pripravljen/a delati več.

1

2

3

4

5

2

Stalnost zaposlitve je pomemben motivacijski dejavnik.

1

2

3

4

5

3

Dobri medsebojni odnosi s sodelavci so pomemben
motivacijski dejavnik.
Pohvale staršev in ravnatelja mi veliko pomenijo.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

37

5

Možnost napredovanja me motivira.

1

2

3

4

5

6

Dobri odnosi z otroci mi dajejo še več motivacije.

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

8

Bolj kot dobri medsebojni odnosi s sodelavci mi pomeni višina
plače.
Zanimivo delo je pomemben motivacijski dejavnik.

1

2

3

4

5

9

Možnosti usposabljanja in izobraževanja je premalo.

1

2

3

4

5

10

Delovni prostori oz. pogoji vplivajo na motivacijo.

1

2

3

4

5

11

Večja odgovornost je pomemben motivacijski dejavnik.

1

2

3

4

5

12

Možnost soodločanja mi veliko pomeni.

1

2

3

4

5

V spodnji razpredelnici ocenite svojo stopnjo zadovoljstva. Ocenite vsako
trditev tako, da obkrožite eno številko. (1- pomeni, da ste zelo nezadovoljni, 5pomeni, da ste zelo zadovoljni).
1
zelo nezadovoljen

2
nezadovoljen

3

4

5

niti zadovoljen
niti nezadovoljen

zadovoljen

zelo zadovoljen

1

višina plače

1

2

3

4

5

2

medsebojni odnosi s sodelavci

1

2

3

4

5

3

delo, ki ga opravljam

1

2

3

4

5

4

delovni pogoji oz. prostori

1

2

3

4

5

5

odnosi z otroci

1

2

3

4

5

6

stalnost in varnost zaposlitve

1

2

3

4

5

7

možnost napredovanja

1

2

3

4

5

8

organiziranost dela

1

2

3

4

5

9

vodstvo zavoda

1

2

3

4

5

10

možnost usposabljanja in izobraževanja

1

2

3

4

5

11

možnost soodločanja

1

2

3

4

5
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