UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo

MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V OBČINI
ZAGORJE OB SAVI
Mateja Sernec

Ljubljana, september 2013

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

DIPLOMSKO DELO

MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

Kandidatka:
Vpisna številka:
Študijski program:

Mateja Sernec
04037874
Visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja

Mentor:

izr. prof. dr. Marjan Brezovšek

Ljubljana, september 2013

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA
Podpisana MATEJA SERNEC, študentka visokošolskega programa Uprava 1. stopnja smeri
Javna uprava, z vpisno številko 04037874, sem avtorica diplomskega dela Motiviranje
zaposlenih v Občini Zagorje ob Savi.
S svojim podpisom zagotavljam, da:

− je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,
− sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,

− sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s
fakultetnimi navodili,

− sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,

− se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v
obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli
oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorski in
sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po
pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo,

− se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo
delo in za moj status na Fakulteti za upravo,

− je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z objavo
dela v zbirki Dela FU.

Diplomsko delo je lektoriral: Ivan Cepanec, prof. slovenskega jezika in zgodovine

Ljubljana, 25. 8. 2013

Podpis avtorice:

iii

POVZETEK
V službi svojim vodjem ne govorimo, kako se počutimo, ali je delovno okolje v redu, ali
smo neprespani itd. Take stvari se ponavadi skrivajo pred njimi in se mogoče povedo
zgolj sodelavcem. Kadar pride do takšnih stvari, bi morali menedžerji oziroma vodje sami
vedeti, da nekaj ni v redu, kar morda kaže že čisto drugačno vzdušje. Nato bi morali
začeti raziskovati, zakaj je do tega prišlo, in zaposlene dodatno motivirati. Seveda je to
možno šele takrat, ko zaposlene dovolj dobro poznajo in ko vedo, kaj jih motivira. Kajti
vsak zaposleni ali zaposlena ima svoje potrebe in želje. Tudi ko so zaposleni motivirani,
morajo to motivacijo menedžerji vzdrževati, saj le tako zaposleni lahko dosegajo odlične
rezultate v dobro organizacije.
V organizacijah se vse bolj zavedajo, da so ključnega pomena prav zaposleni. Tam, kjer
so zaposleni motivirani in zadovoljni, so uspešnejši od ostalih organizacij. Človek je
kapital, zato je treba z njim ravnati spoštljivo.
Motivacija mi predstavlja zanimiv pojem, zato sem se za diplomsko delo odločila pisati o
motiviranju zaposlenih v občini. Predstavila sem motivacijo, motivacijske modele, da bi
tako pripravila izhodiščno točko za razmišljanje o motiviranju. Besedilo želi bralcu
predstaviti pojem motivacije, načine motiviranja v organizacijah, splošno o lokalni
samoupravi in na konkretnem primeru prikazano motiviranje zaposlenih.
Zavedam se, da o motiviranju nisem napisala vsega. Upam pa, da sem temo vsaj malo
približala bralcu in dala malo motivacije za dodatno raziskovalno delo na tem področju.
Ključne besede: motivacija, uspešnost, učinkovitost, motivacijski dejavniki, motivacijske
teorije.
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SUMMARY
ABSTRACT THE MOTIVATION OF EMPLOYEES IN THE MUNICIPALITY OF
ZAGORJE OB SAVI
We do not communicate with our bosses about how we feel, how the working
environment suits us or how we are lacking sleep etc. We usually hide those matters from
our bosses and possibly only share them with our colleagues. The managers or bosses
should be able to find out by themselves that something is wrong due to the change of
atmosphere in the company. They should determine the reason for the arisen situation
and motivate their employees. Of course this is only possible when they know their
workers well and know what motivates them. Every employee has their own needs and
desires. Even when the workers are motivated enough, the managers should strive to
maintain their motivation level high to accomplish great results in the company's
advantage.
The organisations are becoming more and more aware of the fact that the employees are
of key importance for success. Motivated and satisfied employees bring companies in
advance of their competition. Accordingly, human capital needs to be treated respectfully.
Motivation is an interesting concept, therefore I have decided to write my diploma paper
about the ways of motivating the employees at the municipality unit. As a starting point
for the research I have introduced motivation and motivation models. The aim of the
paper is to introduce: the concept of motivation, the means of motivating employees in
organisations, general information about local administration and the ways of motivating
employees given a concrete example.
I realize there is still more to explore about my topic. Hopefully, I have brought the
subject closer to the reader and provided motivation for additional research in this field.
Key words: motivation, success, efficiency, motivational factors, motivational theories.
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1 UVOD
V vsaki organizaciji je pomembno, kako je sama organizacija organizirana, kako so delavci
zadovoljni in motivirani za delo. Po mnenju politikov in filozofov so ljudje najpomembnejši
del vsake organizacije. Če želi organizacija uspešno poslovati in se razvijati, mora skrbeti
za svoje zaposlene. Kajti le motivirani in zadovoljni zaposleni lahko dosežejo cilje
organizacije in boljši timski duh. Predvsem nas zanima, ali se to dogaja le pri podjetjih, ki
so v zasebni lasti, ali tudi pri javnih podjetjih oz. organizacijah, kot je občina.
Cilj diplomskega dela je v teoretičnem delu preučiti osnove motivacije ter predstaviti
najpomembnejše dejavnike, s katerimi lahko vplivamo na boljše delo zaposlenih in koristi
samega procesa motiviranja.
Tako v prvem delu najprej predstavim motivacijo (pojem motivacije, motivacijske teorije,
motivacijske dejavnike, motivacijske modele, motivacijski proces in motivacijske ovire).
Sledi opis materialnih in nematerialnih motivacijskih dejavnikov. Poglavje zaključujem z
opisom nekaterih demotivacijskih dejavnikov.
Naslednje poglavje odpiram s predstavitvijo lokalne samouprave ter lokalne skupnosti.
Sledi predstavitev Občine Zagorje ob Savi. Cilj je podrobneje ugotoviti, kako so motivirani
zaposleni na Občini Zagorje ob Savi in spoznati njihovo problematiko. Ali so zadovoljni z
svojo plačo? Na koncu bom poskusila poiskati kakšno rešitev za boljšo motiviranost
zaposlenih.
Empirični del diplomskega dela zajema raziskavo v konkretni organizaciji, kjer bom najprej
predstavila organizacijo. Na koncu sledi raziskava s pomočjo anketnega vprašalnika.
Postavila sem si teze, ki jih bom na koncu ovrgla ali pa potrdila:

−
−
−
−

Zaposleni na Občini Zagorje ob Savi niso dovolj motivirani.
Večina zaposlenih ni zadovoljnih s svojo plačo.
Letni razvojni pogovori.
Večino najbolj motivira denarna nagrada.

Diplomsko delo zaključujem z ugotovitvami izvedenega anketnega vprašalnika in
obrazložitvijo podanih tez na začetku. Podam tudi svoje mnenje in predloge izboljšav za
izboljšanje delovne uspešnosti ter motivacije zaposlenih.
Uporabila sem naslednje metode raziskovanja:
Diplomsko delo se deli na teoretični del, kjer bo predstavljena teorija, ter na empirični del,
kjer bo predstavljen praktični del.
Teoretični del sem napisala s pomočjo podatkov, ki sem jih pridobila prek študijske prakse
ter študentskega dela. Pomagala sem si tudi s študijem literature slovenskih in tujih
strokovnjakov s področja izbrane teme. Uporabila sem deskriptivno metodo, ki je tudi
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najpogostejša v mojem diplomskem delu. Z njo sem predstavila teorijo o motivaciji,
motivacijskih dejavnikih, motivacijske teorije in obrazložila lokalno samoupravo ter lokalne
skupnosti. Vse podatke bom uporabila iz že obstoječih literatur – sekundarnih virov.
Pri empiričnem delu sem izvedla anketo s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga
razdelila med zaposlene v Občini Zagorje ob Savi in rezultate tudi ustrezno analizirala in
interpretirala. Na podlagi anketnega vprašalnika bom ugotovila motiviranost zaposlenih in
tako lažje ugotovila, ali so zadovoljni z motiviranostjo.

2

2 MOTIVACIJA
2.1 POJEM MOTIVACIJE
Ljudje si postavljajo razna vprašanja: zakaj delajo, zakaj morajo delati, kaj jih motivira,
zakaj porabljajo svoje sile in pri tem pogosto prenašajo razne psihične in fizične napore?
Najbolj preprost odgovor je, da ljudje delajo zato, da bi si priskrbeli sredstva za življenje
in sredstva, s katerimi bi zadovoljili kakšno potrebo.
Vprašanje, kaj zaposlene motivira, je izredno staro. Kljub temu nas zanima, kako se tega
vprašanja lotevajo podjetja in organizacije ter kakšni so najnovejši pogledi na motivacijo
zaposlenih.
Če motivacijo proučujemo v povezavi z organizacijo, ima pojem motivacije dva pomena.
Prvi pomen je ta, da motivacijo označimo kot eno izmed strategij menedžmenta in je tako
pomembna aktivnost, s katero menedžerji skušajo prepričati zaposlene, da bi s svojim
delom dosegli rezultate, pomembne za njihovo organizacijo. Drugi pomen motivacije pa
izhaja iz psihološkega koncepta in se nanaša na norenje, mentalno stanje posameznika. S
tega vidika različni avtorji opredeljujejo motivacijo v skladu s svojimi razlagami (Treven,
1998, str. 106).
Motivacija je pripravljenost na akcijo, da bi zadovoljili potrebo posameznika (Robbins v:
Treven, 1998, str. 106).
Motivacija je proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe in se nadaljuje z določenim
vedenjem, da bi dosegli želeni cilj ter s tem zmanjšali ali v celoti zadovoljili potrebo
(Luthans v: Treven, 1998, str. 107).
Poznamo dve vrsti motivacije, in sicer NOTRANJO ter ZUNANJO.
NOTRANJA MOTIVACIJA zaposlenih je nekakšen ključ do uspeha družbe. Z motivacijo se
izboljšuje kakovost dela zaposlenih. To motiviranost lahko dosežemo le z učinkovitim
zadovoljevanjem lastnih potreb. Mnogi menijo, da je odgovor na vprašanje »Kako
motivirati ljudi?« preprost: človek dela zato, da bi si pridobil denar. Ta trditev le delno
drži, saj bi drugače človek delal le toliko več, kolikor bi imel možnosti za pridobiti več
denarja (Logonder, 2000, str. 58).
Bolj realna je trditev, da človek dela zaradi zadovoljitev svojih potreb. Najbolj pomembno
pa je, da ljudje imajo potrebe, vendar pa nimajo ciljev. Pri tem imajo pomembno vlogo
tudi vodje, ker morajo biti tudi samo dovolj motivirani, da lahko s tem motivirajo tudi
druge zaposlene (Logonder, 2000, str. 58).
ZUNANJA MOTIVACIJA
Za organizacijo je zelo pomembno, da ima motivirane posameznike, ki svoje delo
opravljajo uspešno in s tem prispevajo k pozitivnem ozračju. Večina menedžerjev
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ugotavlja, da je dobro imeti vodje, ki so dobri tudi kot motivatorji. To pa zaradi tega, ker
večja motivacija zaposlenih pozitivno vpliva na poslovne izide in konkurenčnost podjetja.
Zaposleni morajo poznati cilje podjetja, da bi delali dobro in učinkovito. Najvišja točka
motivacije je plačilo oz. plača. Samo plačilo pa ni edini motivacijski faktor; tu so še
možnost strokovne in osebnostna rast, izzivi na delovnem mestu, nagrade, zanimivo delo,
možnost udeležbe pri dobičku družbe (Logonder, 2000, str. 57).
Za motivacijo zaposlenih uporabljajo vodje različne načine:

−
−
−
−
−
−
−

legitimno moč, moč pritiska, ekspertno moč, referenčno moč, moč nagrajevanja,
zadovoljstvo pri delu,
nagrajevanje,
plače,
skupino in tim,
kariero (napredovanje),
menjavo zaposlitve.

Lista motivacij ne more splošno veljati za vse vrste motiviranja. Lahko je le začasna
vrednost in velja samo za določene ljudi v določenem času.
Javni sektor je bolj zakompliciran kot zasebni sektor. To je razvidno iz naslednjih razlogov:
1.
2.
3.

V zasebnem sektorju so nagrade malo večje, v javnem sektorju jih ni toliko.
V zasebnem sektorju izdelajo več izhodov, v javnem pa izdelajo vsi iste izhode.
V zasebnem sektorju je problem marketinška cena.

Najšibkejši člen je prav nagrajevanje zaposlenih.
2.1.1 KAJ ČLOVEKA MOTIVIRA?
Ljudje imajo več razlogov za svoja dejanja. Sledi seznam dejavnikov, ki vodijo ljudi k
dejanjem (Sang, 2001, str. 11):
»Ambicija, čas, denar, doslednost, dajanje, ego, harmonija, izdaja, izobrazba, izziv, jeza,
ljubezen, maščevanje, mir, moč, nadzor, napredovanje, napuh, navdušenje, obogatitev,
obramba, obup, odgovornost, odločnost, odpuščanje, odrešitev, olajšanje stresa, podpora,
pohlep, politika, poštenost, pozornost, predanost, preprostost, prevara, prijateljstvo,
pripadnost, priznanje, razdajanje, razvpitost, samoizpopolnjevanje, samospoštovanje,
samostojnost, složnost, sočutje, sodelovanje, sorodstvo, sovraštvo, spominjanje,
spoštovanje, sprememba, srčnost, sreča, status, strah, stvaritev, svoboda, učenje, ugled,
ukaz, upor, uravnovešenost, uspeh, ustvarjanje, užitek, varnost, veljava, vizija, zaprtost,
zaupanje, zmaga, zvestoba.«
2.1.2 POJEM MOTIV
Pojem motiv je tako zapleten kot pojem motivacija. Tako kot motivacijo tudi motiv različni
avtorji opredeljujejo različno.
4

»Motiv je vse, kar nam daje vzgon oziroma energijo, in vse tisto, kar nas usmerja k enim
objektom bolj kot k drugim.« (Musek, 1993, str. 26)
»Niz dejavnikov, ki inicirajo in usmerjajo obnašanje.« (Uhan, 2000, str. 11)

2.2 MOTIVACIJSKI PROCES
Pojem motiv je eden najbolj temeljnih in hkrati eden najtežavnejših pojmov v psihologiji.
Kljub zapletenosti in raznolikosti elementov motivacije pa vendarle lahko definiramo
določene elemente, ki so skupni vsem motivacijskim procesom:

−
−
−
−
−

potreba in želja,
pobudnik,
motivacijska dejavnost,
cilj,
zadovoljitev potrebe.

Prvi pogoj za motivirano dejanje je energija, brez katere ne bi prišlo do motivirane
dejavnosti. To lahko vidimo v vsakdanjem življenju. Pride dan, ko smo polni energije za
določeno dejavnost, in dan, ko smo nezainteresirani in v nas ni spodbud za kakršnokoli
dejavnost. Iz tega izhaja spoznanje, da v motivaciji obstajajo določena nihanja glede na
to, kako se motivacijska energija sprošča in pretvarja.

2.3 MOTIVACIJA ZA DELO
Najstarejša teorija trdi, da ljudje delajo zato, da se približajo ugodju. Ali pa, da se z delom
izognejo neugodju. Bistvo te trditve se lahko uporabi za motiviranje delavcev za delo, tako
da se jim v zameno za njihovo delo ponudi ugodje ali pa se jih obvaruje raznih
neprijetnosti.
Slika 1: Avtokratsko vodenje

VODJA

A

B

C

D

Vir: Možina et al. (1994, str. 532)

Zanimiva sta McGregorjevi teorija X in teorija Y. Lipičnik in Možina o tej teoriji navajata,
da je Douglas McGregor najprej trdil, da so ljudje po naravi leni in opravijo neko delo le
takrat, če jih k temu karkoli prisili. To prepričanje označuje s teorijo X. Vsi, ki se ravnajo
po tej teoriji, za motiviranje uporabljajo različna prisilna sredstva. Bila je deležna tudi
mnogih ugovorov. Teorija Y pa predpostavlja čisto nasprotje teoriji X. Ljudje so pridni
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delavci, ki radi in z zadovoljstvom delajo. Treba jih je le usmeriti in jim omogočiti, da
sprostijo svojo ustvarjalnost (Vila in Kovač, 1997, str. 95).
Slika 2: Demokratsko vodenje

VODJA

A

B

C

D

Vir: Kregar (2007, str. 56)

2.4 MOTIVACIJSKI MODELI
»Motivacijski model predstavlja tisto zavestno konstrukcijo, ki je sestavljena iz različnih
elementov, ki spodbujajo ravnanje, da bi lahko pri ljudeh izzvali reakcije, ki jih želimo.«
(Možina et al., 1994, str. 504)
Do zdaj smo skušali razložiti različne potrebe zaposlenih in s tem ugotoviti, katere
lastnosti dela vplivajo na njihovo vedenje. Zato so se razvile teorije o modelih, ki bolj
natančno povedo lastnosti ljudi oziroma zaposlenih. Vendar nam nobena teorija ne pove
natančno, zakaj se ljudje vedejo na toliko različnih načinov, ko skušajo doseči svoje
zastavljene cilje. Ponujajo nam le različne elemente, ki sestavljajo določen model.
Doživljanje lastnega dela vpliva na ponavljanje aktivnosti. Mehanizem, ki so ga dobili z
razlago posamezne motivacijske teorije, se uporabi takrat, ko pri ljudeh želijo izzvati
določeno aktivnost. Kadar se želi doseči ponavljanje aktivnosti, se morajo oblikovati vzorci
vedenja pri zaposlenih. Treba je oblikovati motivacijski model, ki pri ljudeh mora izzvati
želeno vedenje in omogočiti, da se bo vedenje ponavljalo, ko bo pravi čas. Motivacijski
model mora vsebovati tri lastnosti: pričakovanje, enakost in pravičnost (Lipičnik in
Mežnar, 1998, str. 171).
2.4.1 MODEL PRIČAKOVANJA
Model pričakovanja temelji na Vroomovi teoriji in na njeni predpostavki, da so ljudje
sposobni odločati, kaj hočejo in ali želijo spremeniti vedenje, da bi dosegli svoje cilje.
Teorija predpostavlja, da je težnja vedenja posameznika odvisna od dveh dejavnikov. Prvi
je povezan s pričakovanjem, da bo sledila nekakšna posledica. Drugi se nanaša na
privlačnost posledice za posameznika. Npr.: trgovec si želi prodati čim več izdelkov, kadar
ve, da bo za to dobil nagrado (Lipičnik in Mežnar, 1998, str. 171–172).
»Teorija oz. model sestoji iz naslednjih spremenljivk:
1.

privlačnost – pomen, ki ga posameznik pripisuje posledici ali nagradi za opravljeno
delo,
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2.
3.

povezava vedenje–posledica–stopnja, do katere je posameznik prepričan, da ga
bo določeno vedenje privedlo do želene posledice ali cilja,
povezava napor–vedenje–verjetnost, s katero posameznik predvideva, da ga bo
določen napor privedel do vedenja.« (Treven, 1998, str. 116)

V teoriji pričakovanja se izpostavlja kar nekaj problemov. Preveč poudarja pomen nagrad,
ki so za posameznike privlačne. V podjetjih oz. organizacijah morajo poznati pomen, ki ga
zaposleni dajejo nagradam. Zaposlene morajo nagrajevati z nagradami, ki jih dojemajo
kot pozitivne npr.: plača, varnost, prijateljski odnosi, zaupanje, dodatne ugodnosti.
Kot problem se še obravnava pričakovano vedenje posameznika. Vsak zaposleni mora biti
seznanjen, kaj se od njega v podjetju oz. organizaciji pričakuje in koliko bo za to
nagrajen.
Kot tretji problem pa se omenja pričakovanje posameznika, ki pričakuje ustrezno delo,
nagrado in izpolnitev ciljev. Za te stvari si bolj prizadeva in vloži večji napor v svoje delo
(Lipičnik in Mežnar, 1998, str. 172).
2.4.2 MODEL ENAKOSTI
Enakost se imenuje osnovni princip ravnanja s človeškimi zmogljivostmi. Zaposleni
pričakujejo od podjetja, da bodo dobili enako vrednost, kot so jo dali. Če temu ni tako, so
zaposleni pripravljeni ponovno vzpostaviti ravnotežje med dajanjem in dobivanjem. Z
občutkom enakosti oz. neenakosti se lahko pojasni odzivanje zaposlenih na določen
motivacijski model. Občutek neenakosti sili zaposlene, da ta občutek nevtralizirajo. Odpor
jim vzbuja vsaka aktivnost, ki daje občutek neenakosti. Takšen občutek se pogosto
pojavlja na področju plač. Predvsem v primeru, ko zaposleni misli, da daje več kot pa
prejema za plačo. Prihaja pa tudi do primerjav plač med moškim in ženskim spolom,
mlajšimi in starejšimi osebami (Treven, 1998, str. 117).
Občutek enakosti se pojavlja, kadar je zaposlen zadovoljen s svojo plačo. Dolgoročno pa
povzroči težnjo, da bi za enak vložek dobil več. Če pa zaposlen dobi več, kolikor si je
zaslužil, potem si želi, da tega privilegija ne bi nikoli izgubil.
Pri produktivnosti lahko občutek neenakosti povzroči resne težave. Priporočajo, da ga je
treba zmanjšati, kolikor se ga le da. Lipičnik priporoča spodaj navedene načine, s katerimi
menedžerji vplivajo na zmanjševanje občutka neenakosti oz. nepoštenosti (Sherman in
Bohlander v: Možina et al., 1994, str. 506):

−
−
−
−
−
−

poudarjanje enake nagrade za vse zaposlene,
pozorno poslušanje zaposlenih, da lahko razumejo njihove osnovne primerjave,
posamezno odgovarjanje vsem zaposlenim,
primerjava trenutnih in preteklih dosežkov zaposlenih,
organiziranje sestankov, da bi zaposlene spoznali,
prepoznavanje, da je osnova za doživljanje enakosti primerjava z danim in dobljenim.
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2.4.3 MODEL PRAVIČNOSTI
Pri teoriji pravičnosti se omenja naslednje temeljne dejavnike: vložke, prejemke, osebe za
primerjavo.
Pod vložke se uvršča vse, kar posameznik daje oz. prispeva pri opravljanju svojega dela.
To so: izobrazba, izkušnje, starost, socialni status.
»Kot prejemek se šteje nagrada za opravljeno delo, kot denimo plača, priznanje, statusni
simboli, dodatne ugodnosti. V navedenem primeru se govori o pozitivnem vplivu na delo.
Zaposleni pa lahko opravljajo delo ob neustreznih delovnih pogojih, ob stalnem pritisku
vodstva ... Osebe za primerjavo si zaposleni lahko izberejo v svojem podjetju ali drugje v
okolju. Lahko gre za primerjavo s posamezniki ali pa s celimi skupinami, vendar pa se
mora pri tem upoštevati tri kriterije: stopnjo izobrazbe, dolžino delovne dobe, raven
plače.« (Treven, 1998, str. 119)
Ko zaposleni občutijo nepravičnost, jo poskušajo zmanjšati na enega od spodaj navedenih
načinov (Treven, 1998, str. 120):

− »povečujejo svoje vložke, kadar občutijo, da so nagrajeni kot drugi, da bi s tem
opravičili večje nagrade,

− izberejo drugo osebo za primerjavo,
− zapuščajo delodajalce,
− zmanjšujejo svoje vložke, kadar čutijo, da so manj nagrajeni kot drugi, da bi tako
nadomestili manjšo nagrajenost,

− poskušajo doseči nadomestilo preko legalnih ali drugih poti (predčasno zapuščanje
dela, kraja),

− izkrivljajo resničnost o delu drugih, da njihovo delo ne bi bilo videti pomembno.«
2.5 MOTIVACIJSKE TEORIJE
Vprašanje motivacije se nanaša na razloge človeškega delovanja, ki ga usmerjajo in mu
določajo trajanje. Teorije razlagajo človekov odnos do dela. Iščejo tudi odgovor na
vprašanje, zakaj ljudje delamo in od katerih dejavnikov je naše delo odvisno. Znano je, da
ni človekove dejavnosti, ki ne bi bila motivirana. Glavni cilj vsake teorije je razložiti
odločitve posameznikov. Napravijo jih na podlagi različnih možnosti delovanja.
Ločimo dva glavna pristopa:
a.) vsebinske teorije motivacije in
b.) procesne teorije motivacije.
Poleg naštetih poznamo še behavioristične teorije in teorije socialnega učenja
(Bahtijarević in Šiber, 1986, str. 33).
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2.5.1 VSEBINSKE MOTIVACIJSKE TEORIJE
Nastale so na podlagi klinične prakse v psihologiji in so usmerjene na identifikacijo in
klasifikacijo potreb, zaradi katerih ljudje delujejo na določen način – temeljijo na razlagi
potreb ljudi.
Med vsebinske teorije uvrščamo:

− Maslowovo motivacijsko teorijo,
− Herzbergovo motivacijsko ali dvofaktorsko teorijo,
− Leavittovo motivacijsko teorijo.
2.5.1.1 Maslowova motivacijska teorija
Teorija temelji na pomembnosti in hierarhiji človeških potreb. Avtor Maslow je človekove
potrebe razdelil na pet stopenj. Trdil je, da človekove potrebe nastajajo v naštetem
zaporedju. Potreba, ki je zadovoljena, ne motivira več, temveč se ob tem pojavi naslednja
potreba, ki deluje kot motivacijski dejavnik (Uhan, 1999, str. 3–4).
Slika 3: Maslowova hierarhija potreb

Vir: Hodgetts (1991, str. 132)

Temeljne človekove potrebe so fiziološke potrebe. Dokler teh ne zadovolji, drugih potreb
človek praktično nima oziroma jih ne občuti. Tisti trenutek, ko so te potrebe vsaj primerno
zadovoljene, se sprožijo in postanejo motivacijski faktor potreb po varnosti. Ko so te
zadovoljene, začutimo socialne potrebe in tako naprej do pete stopnje človekovih potreb
(Pogačnik, 1997, str. 16).
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Fiziološke potrebe
Najprej moramo zadovoljiti fiziološke potrebe, kot so hrana, pijača, počitek. V organizaciji
je to npr. minimalna plača ter nekateri drugi delovni pogoji, ki omogočajo delovanje
človeka.

Potrebe po varnosti
Ko so fiziološke potrebe zadovoljene, se pojavijo potrebe po varnosti. V to skupino
spadajo zagotovljena stabilnost obstoja, varnost zaposlitve, pravični delovni pogoji,
osnovna človeška svoboda in seveda zavarovanje pred škodo in nepravičnostjo.

Socialne potrebe
Zadovoljitev spodnjih potreb pripelje do socialnih potreb oziroma potreb po pripadnosti.
Samo ime že pove, kam te vrste potreb spadajo, in sicer, da si v krogu svoje družine, si v
družbi, ki te podpira. To se izraža z raznimi oblikami druženja, v iskanju prijateljskih
odnosov, v organizaciji se to kaže kot odnos z vodji in drugimi zaposlenimi.

Ugled
Z drugim imenom takim potrebam pravimo tudi potrebe po spoštovanju. To pomeni, da
morajo biti zadovoljene vse zgoraj naštete potrebe, da pridemo do teh vrst potreb.
Povezane so z dosežki, znanjem, statusom in zaupanjem. Poznamo dve vrsti faktorjev.
Eden je notranji faktor, ki kaže spoštovanje samega sebe, v dokazovanju svojih
sposobnosti in samostojnosti. Zunanji faktor spoštovanja se kaže, da bi drugi te vrline
priznali (Maslow, 1982, str. 23).

Samouresničevanje
Zadovoljitev zgoraj naštetih in obrazloženih potreb pripelje do potrebe po
samouresničevanju. Vsak posameznik želi v življenju dosegati tisto, za kar meni, da je
njegovo poslanstvo oziroma cilj. Ta potreba se izraža v želji po razvoju kreativnosti,
sposobnosti, ustvarjalnosti. Z drugimi besedami se lahko imenuje tudi potreba po rasti.
Maslowova teorija je povsem logična. Zaradi svoje logičnosti so jo uvedli tudi v prakso
vodilnih podjetij. Seveda se pojavljajo tudi kritike. Ena izmed njih je tudi ta, da se
postavlja vprašanje hierarhije. Nekateri pravijo, da se lahko pojavijo različne potrebe
istočasno. S tem so povedali, da ni nujno, da se pojavijo potrebe višjega ranga po
zadovoljitvi potreb nižjega ranga.
Poleg vseh pritožb je to še vedno najbolj popularna teorija, ki je prisotna v vsej
behavioristični literaturi in je dejansko tudi temeljna teorija vseh ostalih kasneje razvitih
teorij o potrebah (povzeto po: Vila in Kovač, 1997, str. 94; Bahtijarević in Šiber, 1986,
str. 35).
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2.5.1.2 Herzbergova dvofaktorska teorija
V svoji začetni raziskavi leta 1959 je Herzberg skušal raziskati naslednji dve hipotezi
(Miner, 1980, str. 77):
1.
2.

Dejavniki, ki povzročajo pozitiven odnos do dela, ter tisti, ki povzročajo negativnega,
se med seboj razlikujejo.
Dejavniki in storilnost ali delovni učinek posameznika pri izvajanju dalj časa trajajočih
zaporedij delovnih nalog se razlikujejo od tistih dejavnikov storilnosti in delovnega
učinka, ki se nanašajo na kratkotrajna zaporedja del.

»Na podlagi določenih rezultatov te raziskave so bili ugotovljeni faktorji zadovoljstva
oziroma nezadovoljstva pri delu, ki so tako postali del dvofaktorske motivacijske teorije.
Motivacijske faktorje je razdelil v dve skupini, in sicer v motivatorje in higienike.
Motivatorji izvirajo neposredno iz dela. Prispevajo k dosežkom odgovornosti, napredkom,
delovni učinkovitosti. Njihovo motivacijsko strukturo je tudi grafično prikazal. Higieniki
sami ne spodbujajo ljudi k aktivnosti, temveč odstranjujejo neprijetnost.« (Lipičnik, 1997,
str. 24)
Slika 4: Grafični prikaz – Herzbergovi motivatorji in higieniki

Vir: Lipičnik v: Možina et al. (1994, str. 501)
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Herzberg je s proučevanjem ugotovil, da skorajda ni dejavnika, ki bi bil bodisi le higienik
bodisi le motivator. Iz slike je razvidno, kaj spada v eno in kaj v drugo skupino.
Med higienike sodijo dejavniki, kot so:

−
−
−
−
−

administracija,

– osebno življenje,

nadzor,

– odnos do podrejenih,

odnos do vodje,

– status,

delovni pogoji,

– varnost,

plača,

– odnos do sodelavcev.

Med motivatorje sodijo dejavniki, kot so:

−
−
−
−
−
−

dosežek,
pozornost,
samostojnost,
odgovornost,
napredovanje,
razvoj.

Herzbergova teorija je pomembna, ker se zaveda orodij za motiviranje zaposlenih –
motivatorjev. Z motivatorji je mogoče izzvati reakcije ali aktivnosti pri posameznikih. S
higieniki je mogoče povzročati v glavnem zadovoljstvo (Treven, 2001, str. 130).
2.5.1.3 Leavittova motivacijska teorija
»Avtor te teorije nakazuje na celoten proces in faze motivacijskega ciklusa. Faze se
izražajo skozi dražljaje. Po tem modelu je dražljaj vsaka sprememba v okolju ali osebi, ki
povzroča potrebo. Potreba je sprožitev celotnega procesa, ki predstavlja spremenljivo
stanje v organizmu in terja aktivnost. Zato, ker se gre za pomanjkanje nečesa, se faza
imenuje stanje pomanjkanja. Nato sledi stanje napetosti, ki potrebo vseskozi spremlja.
Gre za subjektivno oblikovanje potrebe, način, kako doživljamo potrebo. Zadovoljitev
potrebe se imenuje cilj. Cilj vedno zmanjša napetost. Potreba in napetost skupaj
povzročata aktivnost. Končna faza modela se imenuje olajšanje. To je subjektivno stanje v
organizmu, ki je posledica objektivnega stanja in ga je povzročilo doseganje cilja. To se
zgodi, ko subjekt točno ve, da je dosegel cilj.« (Lipičnik, 1994, str. 500)
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Slika 5: Shema Leavittove motivacijske teorije

Zmanjšanje potrebe

DRAŽLJAJ

Potreba

Aktivnost

Napetost

CILJ

Olajšanje
Vir: Možina (1994, str. 500)

2.5.2 PROCESNE TEORIJE MOTIVACIJE
Procesne teorije proučujejo ključne procese in glavne razloge. Le-ti pripeljejo do tega, da
ljudje v delovnih situacijah delujejo na določen način. Koncept potreb za pojasnjevanje
motivacije za delo po teh teorijah ni zadosten. V analizo je treba vključiti tudi percepcijo,
pričakovanje, vrednosti in njihove interakcije (Lipičnik in Mežnar, 1998a, str. 166).
Med procesne motivacijske teorije tudi uvrščamo:

− Vroomovo motivacijsko teorija,
− McGregorjevo teorijo X in teorijo Y,
− problemsko motivacijsko teorijo.
2.5.2.1 Vroomova motivacijska teorija
Ta teorija loči med individualnimi cilji in med cilji organizacije. Med cilji organizacije je
doseganje odličnih poslovnih rezultatov. Cilji posameznikov pa so npr. višja plača,
napredovanje, stalna zaposlitev, občutek uspešnosti, strokovno izpopolnjevanje (Možina
et al.,1994, str. 500).
Spada med instrumentalne teorije. Za te je značilno, da motivacijske procese in motivacijo
pojasnjujejo kot izbiro vedenja. Prizadevanje in dosežki delavca pri delu se razumejo kot
posledica izbire vedenja, ki je po delavčevem mnenju najbolj ugodno in koristno.
Vroom pojasnjuje motivacijo za delo s pomočjo treh izhodiščnih pojmov: valence,
instrumentalnosti, pričakovanja.
Valenca je po Vroomu privlačnost cilja, ki je za posameznika lahko pozitivna ali negativna.
V primeru pozitivne valence posameznika cilji privlačijo, v primeru negativne valence pa
se jim želi izogniti. Zato se vrednost valence giblje od -1 do +1. Če je vrednost valenc nič,
pomeni, da je posameznik indiferenten glede doseganja cilja.
Instrumentalnost pomeni povezavo med dvema ciljema; posameznik mora doseči cilj, da
bi lahko dosegel tudi tistega, ki je zanj bistvenega pomena.
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Pričakovanje je prepričanje posameznika, da ga bo določeno vedenje pripeljalo do
želenega cilja (npr. večje prizadevanje pri delu bo pripeljalo do boljšega zaslužka).
Pričakovanje naj bi bilo subjektivno doživljanje dejanja (vedenja) in cilja (Lipičnik in
Mežnar, 1998b, str. 167).
Slika 6: Zmnožek pričakovanj, instrumentalnosti in valence

MOTIVACIJA = pričakovanje

X

instrumentalnost

X

valenca

Vir: Jurančič (1980, str. 66)

Zmnožek med pričakovanjem, instrumentalnostjo in valenco je enak motivaciji; če je
nekaj enako nič, motivacije ni (Jurančič, 1980, str. 66).
2.5.2.2 McGregorjevi teoriji X in Y
Zgoraj napisani teoriji se usmerjata v dve skrajni možnosti človekovega obnašanja.
McGregor je izhajal iz prepričanja, da je za uspešnost organizacije ključna motivacija vseh
zaposlenih. Naloga vodstva je opredeljena s tem, da uresničijo cilje podjetja. Njegova
izhodiščna domneva je, da se človek do drugih vede drugače, zato je potreben nadzor
vodilnih nad delavci. Tradicionalni nadzor klasične organizacijske teorije glede na nove
pogoje ne ustreza več (Možina et al., 1994, str. 62).
Teorija X
Teorija X predpostavlja, da v povprečju ljudje (NetMBA.com, 2013):

−
−
−
−
−

ne marajo delati in se delu zato hočejo izogniti,
nimajo ambicij in ne marajo odgovornosti, zato raje sledijo kot pa vodijo,
so egocentrični, zato jih ne zanimajo organizacijski cilji,
se upirajo spremembam,
so vodljivi in ne preveč inteligentni.

Teorija X izhaja iz domene, da ljudje delajo zgolj zaradi denarja in varnosti. Zato je treba
ljudi siliti k delu, jih nadzorovati in jim groziti s kaznimi. Nočejo imeti nobene
odgovornosti, iščejo samo formalna navodila za delo (Vila in Kovač, 1997, str. 95).
Teorija Y
McGregor je teorijo Y razvil na podlagi kritike tradicionalne filozofije vodenja, ki jo je
poimenoval teorija X, ter Maslowove teorije o hierarhiji človekovih potreb (Kavčič, 1991,
str. 82).
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Potrebe višjega nivoja (samospoštovanje, samopotrjevanje) so permanentne, zato niso
nikoli v popolnosti zadovoljene. Predstavljajo pa dejavnike, ki delavce najbolj motivirajo.
Teorija Y izhaja iz naslednjih predpostavk (NetMBA.com, 2013):

− delo je lahko tako naravno početje, kot sta igra in počitek,
− ljudje se bodo sami usmerjali in vodili proti svojim delovnim ciljem, če so jim predani,
− ljudje bodo predani svojim ciljem, če bodo nagrajeni, če je nagrajevanje usmerjeno k
zadovoljevanju višjih potreb, kot je npr. samopotrjevanje.
Lahko bi se reklo, da po se teoriji x ljudi motivira s »palico«. Bolj učinkovit pristop k
motivaciji uporabljajo vodje, ki se poslužujejo teorije Y – z nastavljanjem vabe. Posledica
dobrih delovnih rezultatov je višja plača ali dodatne ugodnosti. Po teoriji Y se z ljudmi
ravna korektno.

2.6 MOTIVACIJA IN DELOVNA USPEŠNOST
Osnovno izhodišče je povezava med uspešnostjo in motivacijo. Povezava je pozitivna.
Večja motiviranost se kaže v večjem trudu in povečanju uspešnosti. Ob tem dejstvu pa je
treba poudariti, da tudi s prekomerno motiviranostjo ne moremo nadomestiti učinka
posameznikovega znanja in sposobnosti. Uspešnost je odvisna tudi od sposobnosti in
znanja zaposlenih. Četudi človek želi nekaj narediti, tega ne bo mogel, ker nima
sposobnosti in znanja za tako delo. Neposredna uspešnost posameznika je torej odvisna
od posameznikove sposobnosti, njegovega znanja in motivacije. Tako povezanost lahko
izrazimo tudi v obliki enačbe (Možina et al., 1998, str. 140):
Uspešnost = sposobnost * znanje * motivacija
Enačba prikaže, da posameznik in kolektiv ne moreta izboljšati svoje uspešnosti brez
nekaj sposobnosti, nekaj znanja in nekaj motivacije. Tudi kadar sta znanje in sposobnost
nizki, se povečanje motivacije manj odraža v povečanju uspešnosti. Velja tudi nasprotno,
da ob, torej, nizki stopnji motivacije tudi visoka sposobnost in znanje ne prispevata k večji
uspešnosti toliko, kot bi ob visoki stopnji motiviranosti.
Sledi, da je enako pomembno posvečati pozornost znanju in sposobnosti z dobrim
izborom zaposlenih, njihovemu izobraževanju in na drugi strani težiti k čim višji stopnji
motiviranosti zaposlenih (Možina et al., 1998, str. 140).
Kadar menedžerji želijo povečati uspešnost podjetja, morajo tudi vedeti, da je uspešnost
posameznika odvisna predvsem od motiviranosti posameznika na kateremkoli področju.
Taka motivacija je odvisna od (Možina et al., 1998, str. 140):

− potrebe zaposlenega po zadovoljevanju njegovega lastnega cilja,
− kako zaposleni miselno dojemajo relativno koristnost svojega ravnanja kot instrument
za doseganje lastnega cilja.
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2.7 MOTIVACIJSKE OVIRE
Delavec, ki dela, je najpomembnejši faktor uspeha, ki vpliva nanj. Uspeh je najbolj
pomemben od vsake zunanje motivacije. Delavčev uspeh potrjuje njegovo znanje in
sposobnosti in končno opravičuje njegovo pravico do zasedbe tistega delovnega mesta, ki
ga zaseda.
Med večjimi motivacijskimi ovirami je tudi stres. Stres lahko definiramo kot stanje
neravnotežja med zahtevami, ki jih pogojujejo zunanji dejavniki. To je stanje, ki ga
povzročajo dogodki, kot so socialne situacije, obnašanje drugih, občutki in mišljenje.
Določene ovire nam pogosto preprečijo dosego ciljev. S tem povzročijo razočaranje,
napetost, stres (Lipičnik, 1997, str. 196).
Stresno situacijo lahko rešimo tako, da si sami govorimo, kako naj ravnamo in s tem
uravnavamo naše misli. Obvladamo ga lahko tudi tako, da se sprostimo in nadzorujemo
telesno delovanje. Takšne motivacijske ovire lahko premagamo s samoprepričevanjem in
pozitivnim razmišljanjem (Lipičnik, 1997, str. 196).
Kot nazadnje smo kot motivacijsko oviro uvrstili konflikt, ki pa je ob pravilnem reševanju
in zgodnjem odkrivanju lahko tudi pozitiven element za motiviranosti ter uspešnost
posameznika. Konflikti so neizbežni in nastanejo zaradi nesporazuma znotraj skupine ali
pa najmanj dveh oseb. Med več osebami se ponavadi pojavljajo takrat, ko posamezna
stran skuša doseči razumevanje svojega stališča ali pogleda pri nasprotni strani in s tem
ovira nasprotno stran, da bi počela isto. Posledica konflikta je občutek razdiralnosti, ki ga
ne želijo in je neprijeten. Ta neprijetnost pa povzroča, da se skušajo ljudje konfliktom
izogibati in jih preprečevati (Lipičnik, 1997, str. 196).
V praksi se je pokazalo, da je pametneje ravnati tako, da se soočiš s konflikti in se jim ne
izogibaš. Tako se jih tudi naučiš reševati. Za reševanje le-teh je treba razumeti nastajanje
konflikta, ustvariti morajo ustrezno klimo, ki poudarja predvsem pozitivne lastnosti
konfliktov.
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3 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI ZA DELO
Motivacijski dejavniki so dejavniki, s katerimi skušamo iz okolja, od zunaj vplivati na
motivacijo skupin in posameznika. S temi dejavniki namenoma ustvarjamo možnosti za
zadovoljevanje človekovih potreb, bodisi novih bodisi obstoječih. Z motivacijskimi
dejavniki podjetje poskuša vplivati na zaposlene. Zaposleni bi lahko čim bolj uresničevali
cilje podjetja in s tem dosegli možnosti za zadovoljevanje lastnih potreb. Problem je, da z
motivacijskimi dejavniki ne moremo vplivati na vse zaposlene enako, ker je motivacija
predvsem individualna.

3.1 MATERIALNI MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI
3.1.1 PLAČA KOT MOTIVACIJA
»Plača sodi med psihološke stimulatorje za delo. Zaradi tega se pojavljajo vprašanja, kako
določiti višino plače, da bi omogočila zaposlenim normalno življenje in da bi vplivala na
zavzetost pri delu. Da je zaposlen zavzet za delo, vpliva predvsem, da ima plačo in ne
višina njegove plače.« (Lipičnik, 1997, str. 177)
Različni avtorji se še vedno ukvarjajo s tematiko, ali je denar osnovni in temeljni
motivacijski dejavnik ali ni. Razne empirične raziskave so pokazale, da je denar še vedno
najmočnejši motivacijski dejavnik. Kljub temu se je treba zavedati, da denar ne zadovolji
vseh potreb, ki jih ima posameznik.
Z denarjem je tudi povezano, koliko bo zaposleni lahko zapravil za svojo potrošnjo. S tem
je tudi povezano, kakšen življenjski standard si zaposleni lahko privošči. Plača je tudi
merilo delovne uspešnosti in s tem tudi merilo socialnega statusa med delavci.
Plača bolj deluje na tiste, ki imajo nižji življenjski standard, kot pa na tiste, ki imajo
višjega. Na tiste, ki imajo višji življenjski standard, deluje vzporedno s še drugimi
motivacijskimi dejavniki.
Največji delež v plači ima osnovna plača. Po tem se že ve, kateri delavec opravlja bolj
zahtevno in pomembno delo (Lipičnik, 1997, str. 179).
3.1.2 UGODNOSTI PRI DELU
Vsa podjetja in organizacije uporabljajo ugodnosti kot dodatek k plači. To se prišteva k
celotnim stroškom dela. Mnoge ugodnosti pa so po zakonu o kolektivnih pogodbah
obvezne (Lipičnik et al., 1998, str. 243).
Zaposleni se na ugodnosti navadijo in jih jemljejo kot pravico. Te pravice jim nobeden ne
more odvzeti, razen v slučaju spremembe kolektivne pogodbe. Zato njihova motivacijska
moč sčasoma upada (Lipičnik et al., 1998, str. 243).
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Podjetja in organizacije se počasi usmerjajo k postopni odpravi teh ugodnosti. Zaradi
težnje po zmanjševanju stroškov dela bodo stroške poizkušali prevaliti na delavce oz.
zaposlene. Tiste ugodnosti, ki so za delodajalca koristne, pa se bodo okrepile in ustalile.
Med glavne vrste ugodnosti štejemo dodatke, prejemke in nadomestila. So nadgradnja
osnovne plače. Ugodnosti so za zaposlene enako pomembne kot osnovna plača (Lipičnik
et al., 1998, str. 243).

3.2 NEMATERIALNI MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI
V naši družbi prihajajo spremembe do razmer, ko plača ni več glavni motiv za delo.
Uveljavljajo se še drugi nematerialni dejavniki, kot so npr. stalnost zaposlitve, pohvale,
organiziranost dela, napredovanje itd. Takšni dejavniki krepijo njihov interes za delo.
Velika stimulacija je lahko prisotna takrat, ko zaposleni vidi možnosti lastnega razvoja in
napredka. Dandanes niso več prisotni le materialni dejavniki, temveč tudi nematerialni
dejavniki in s tem postaja motiviranje zaposlenih mnogo bolj kompleksno.
3.2.1 STALNOST ZAPOSLITVE
Danes je vedno več podjetij in organizacij, ki ne morejo več zagotoviti stalne zaposlitve. V
javni upravi so celo zamrznili zaposlitve za nedoločen čas. Zato se odločajo za različne
druge oblike zaposlovanja, ki tudi ugodno vplivajo na odnos zaposlenih do delodajalca.
Vedno več se uveljavlja koncept zaposljivosti, ko delodajalec omogoči usposabljanje in
pridobivanje različnih možnosti. Če je zaposlenim njihovo delo ogroženo, so na trgu dela v
boljšem položaju. To imenujemo posredna varnost (Zupan, 2001, str. 47).
3.2.2 MEDSEBOJNI ODNOSI
Dandanes so zelo pomembni medsebojni odnosi med sodelavci. Težko je delati z nekom, s
katerim se ne razumeš in s katerim preživiš več kot tretjino svojega delovnega časa.
Dokazano je, da se produktivnost dela zelo zmanjša, če delaš v okolju, kjer se ne razumeš
s svojimi sodelavci. Zelo je pomembno, da so odnosi sproščeni in pošteni, saj se tako tudi
sam bolje počutiš, posledično je tudi produktivnost dosti boljša. Kar je najbolj pomembno,
je to, da z veseljem hodiš v svojo službo.
Pomembni so tudi odnosi med delavci in nadrejenimi. Nadrejeni ti mora dati občutek, da
te ceni, saj bo s tem delovni učinek večji. Drugače bo delovni učinek manjši, delavec pa
ne bo maral svojega nadrejenega.
3.2.3 ORGANIZIRANOST DELA
Za uspešno delovanje podjetij oz. organizacije, je bistveno usklajeno delovanje. Da
podjetje dobro deluje, kažeta visoka storilnost in zadovoljstvo delavcev. Zaposleni morajo
v svojem delu videti smisel, odgovornost ter rezultat svojega dela (Keenan, 1996, str. 24).
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3.2.4 LETNI RAZVOJNI POGOVOR
Takšni razgovori so zelo koristni med delavci in nadrejenimi, saj omogočajo pomembne
stike med delavci in vodji podjetja. Namen razgovorov je preglednost doseženih rezultatov
v preteklem obdobju in njih analiza, ter ugotoviti mnenje delavca o vzrokih za doseženo
delovno uspešnost ter spregovoriti o predlogih za njeno izboljšanje.
3.2.5 VODENJE IN MOTIVACIJA
V veliki meri je motivacija delavcev odvisna od načina vodenja v podjetju. Vodje so
pogosto v stiku s svojimi delavci, s tem imajo priložnost vplivati na njihove aktivnosti.
Zaposleni morajo vodji tudi zaupati. Če ugotovijo, da so bili cilji nerealizirani, bo
motivacija za delo hitro padla.
3.2.6 DEMOTIVACIJSKI DEJAVNIKI
Izjemno pomembno je tudi, če pravočasno odkrijejo demotivacijske dejavnike. Zato
morajo vodje imeti dovolj sposobnosti, da jih pravočasno odkrijejo in se jih s tem tudi
znebijo.
Za delavca je zadovoljstvo z delom ključnega pomena. To pa se doseže s poenotenjem
osebnih interesov in ciljev s cilji podjetja oz. organizacije. V zgoraj opisanem delovnem
okolju se zaposleni počuti pomembne, koristne in varne.
Nekateri manj sposobni vodje pa prav v tem vidijo nevarnost pred izgubo svoje funkcije
ter demotiviranost povzročijo namerno.
Pri motiviranju se lahko tudi zgodi, da bomo že vzpostavljeno motivacijo z nespretnim
ravnanjem uničili. Se pravi, da motivatorji učinkujejo kot demotivatorji (Možina et al.,
1994, str. 245).
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4 POJEM LOKALNA SKUPNOST
»Človeka lahko označimo kot ustvarjalno bitje in ne samo kot posameznika, temveč tudi
kot člana neke družbe, v kateri živi.« (Trstenjak, 1985, str. 249)
Za ljudi, ki se združujejo, povezujejo in sodelujejo v različnih mnogoštevilnih skupinah, pa
velja, da jih v sociologiji proučujejo v okviru tako imenovanih družbenih skupin. V skupine
se povezujejo zaradi različnih zadovoljevanja potreb. Zaradi tega je lahko vsak človek član
več skupin, v katerih opravlja razne oblike svojih aktivnosti.
»Sociološka proučevanja družbene skupine razvrščajo po raznih kriterijih. Izhajajo iz
ugotovitve, da je vsak posameznik vključen v več družbenih skupin in da je njegova
udeležba v življenju različna od ostalih, ki so vključeni. Razlikujejo v primarne skupine, ki
pomenijo neposredno samoohranitev ljudi in njihovo življenjsko reprodukcijo. Druga
skupina se imenuje sekundarna skupina, te so pogojene s človekovim uresničevanjem
družbenih dejavnosti in interesov. V sekundarne skupine se ljudje združujejo zaradi
ekonomskih, izobraževalnih, političnih, kulturnih, rekreacijskih, religioznih interesov itd. Pri
teh interesnih skupinah gre namreč za vprašanje pojavnih oblik družbenega življenja v
nekem prostoru. To je neke vrste pojavna oblika naselitve in združevanja v nekem
prostoru. Tako posebno vrsto družbene skupine označuje izraz lokalna skupnost.«
(Grafenauer, 2000, str. 15)
»Lokalna skupnost je teritorialna skupnost, v kateri se na najnižji ravni pojavljajo določene
skupne potrebe prebivalstva, ki jih je mogoče reševati le s skupnimi močmi. Te vrste
skupnosti so nastale s zgodovinskim razvojem in jih imenujejo tudi naravne skupnosti.
Lokalne skupnosti so se izoblikovale v bolj ali manj zaključene enote zaradi skupnega
življenja ljudi na določenem geografskem ozemlju. Temeljni znak takih skupin, ki se
razlikuje od drugih vrst skupin, je prostor oziroma ozemlje, teritorij. Zaradi navezanosti na
neko ožje določeno območje oziroma teritorij se jih imenuje »lokalne«. Definicija pravi, da
jih poimenujejo, kakor da so lokalne skupnosti družbene skupine vezane na ožji lokalni
prostor. V sociologiji pa se pojem skupnosti uporablja za označevanje ljudi tistih skupin, v
katerih zadovoljujejo večje število svojih potreb. Za lokalne skupnosti je tudi značilen
mnogofunkcionalen značaj. Slednji značaj pomeni, da se v njih opravljajo številne,
raznovrstne dejavnosti.
Slednja skupnost označuje teritorialno skupnost ljudi. Predstavlja skupnost ljudi na
zaokroženem teritorialnem območju, kjer so ljudje zaradi svojih skupnih interesov pri
zadovoljevanju potreb medsebojno povezani. O takšni skupnosti je moč govoriti, kadar je
na ozemlju tesnejše povezovanje med ljudmi, ki živijo na tistem območju. Ob vseh
opredelitvah ne obstaja enotna definicija pojma lokalne skupnosti. Podanih je veliko
definicij, ki se med seboj tudi veliko razlikujejo. Zato bo nadalje uporabljena metoda
navajanja oziroma nizanja njegovih osnovnih značilnosti, da se bo lažje razumelo, kaj ta
pojem sploh pomeni.« (Grafenauer, 2000, str. 17)
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Lokalna skupnost ima pet bistvenih elementov, in sicer:

−
−
−
−
−

ozemlje,
prebivalce,
skupne interese oziroma potrebe,
pripadnost skupnosti,
pogoje za dejavnosti (javne službe).

Ločimo:
a.) temeljne lokalne skupnosti (občine),
b.) širše lokalne skupnosti (po svetu jih imenujejo province, okrožja, pokrajine, deželni
okraji, regije).
V preteklosti se je ločevalo na:
a.) podeželske ali ruralne,
b.) mestne ali urbane skupnosti.
S tujko se temu razlikovanju reče DIHOTOMIJA. Danes govorimo o t. i. teoriji urbano
ruralnega kontinuuma. To po eni strani pomeni tipične podeželske skupnosti, po drugi
strani pa tipične mestne skupnosti. Obstajajo pa tudi take skupnosti, ki se nagibajo po
svojih značilnostih tako k podeželskim kot mestnim skupnostim. Vse bolj pa prevladujejo
urbane skupnosti.
V Evropi kar 60 % prebivalstva živi v mestih (ca. 600 mio), v ZDA je ta odstotek lahko še
malo večji. V Sloveniji v mestih živi 50 % prebivalstva. V letu 2000 je Državni zbor s
sklepom 52 mestom s po 3000 prebivalcev podelil status mesta.
Zavest o pripadnosti določeni skupnosti ne pomeni zgolj subjektivnega učinka pripadnosti,
ampak tudi uresničevanje medsebojne solidarnosti. S tem tudi obstaja možnost aktivnega
vključevanja v lokalno javno življenje (Grafenauer, 2000, str. 16).
Lokalne skupnosti ločimo po:
1.
2.
3.
4.

št. prebivalcev,
obsegu ozemlja,
gospodarski razvitosti,
geografski legi itd.

Lokalna skupnost je lahko že vsaka malo večja vas oziroma mesto. Obstaja tudi, če je
država ne priznava. Sociologija uči, da so nastale že daleč v zgodovini in še pred državo.
Ljudje so se v te skupnosti začeli povezovati zaradi varstva pred sovražniki, varstva okolja,
solidarne medsebojne pomoči itd. Ime lokalna skupnost se prvič pojavlja od 19. stoletja
dalje.
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Od 12. stoletja dalje se lokalna skupnost bori z državo. Pribori si pravico do organizacije
sejmov. V 17. stoletju se je močneje začela razvijati. Govorili so, da mestni zrak osvobaja
oziroma da mesto varuje pred dolgo roko monarhije. V 19. stoletju je država uvedla, da je
lokalna samouprava koristna in to zaradi del državnih nalog (npr. pobiranje davkov). V
Sloveniji je lokalna samouprava nastala v obliki krajevnih občin za časa Avstro-Ogrske, in
sicer v 2. polovici 19. stoletja na podlagi cesarskega zakona. Takrat so bile ustanovljene
majhne občine s svojimi organi, ki so skrbele za lokalne zadeve (npr. pitno vodo, boj proti
požarom, za kanalizacijo). Določene naloge so opravljale tudi za državo. K majhnim
občinam je težil avstrijski model lokalne samouprave (Grafenauer, 2000, str. 15).
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5 POJEM LOKALNE SAMOUPRAVE
»Lokalna samouprava je ključni element v političnem sistemu liberalne demokracije. Je
civilizacijska pridobitev vseh sodobnih demokratičnih političnih sistemov. Najpreprostejša
opredelitev lokalne samouprave je, da je to veja oblasti, ki je najbližja občanom, tako da
ima nalogo zastopati pomen in stališča lokalnosti.« (Brezovšek in Haček, 2012, str. 193)
Ta pojem si vsi avtorji razlagajo drugače, zato obstaja veliko opredelitev. Samoupraven je
lahko tisti, ki ima pravico odločati o zadevah na podlagi svoje lastne moči. Najbolj je
samoupravna tista država, ki lahko odloča povsem sama in svoje odločitve vsiljuje
drugam. Vse ostale skupščine črpajo pravice od samouprave iz države. Se pravi, da
nobena teritorialna skupnost ne more nastati proti volji države. Nobene pravice ostalih
skupnosti niso proti državi, zato lahko pridobijo samo tiste, ki jih država dovoli. Razni
avtorji dajejo velik poudarek temu, da je država končni razsodnik v zadevi lokalne
samouprave (Vlaj, 1998, str. 14).
Lokalna skupnost postane nosilec lokalne skupnosti oziroma je to njen subjekt. Pravica do
avtonomnega urejanja in opravljanje dela javnih zadev pomeni lokalno samoupravo. Te
pravice z zakoni potem od države dobi lokalna skupnost. Ustava lokalnim skupnostim
zagotavlja določeno stopnjo avtonomije. Lokalna samouprava je posebna avtonomna
javno-pravna sfera. Ne poznajo pa diktature.
Pri opredelitvi pojma smo povedali, da je država bila glavna pri lokalni samoupravi. Danes
take države ni več. Začeli so se povezovati v različne medsebojne integracije, npr. OZN,
svet Evrope, EU itd. Ko se države včlanijo v te integracije, pridobijo tako določene pravice
kot tudi obveznosti. Pridobijo zlasti zahteve naštetih in drugih integracij, pravno državo,
varstvo človekovih pravic in svoboščin ter tudi bolj lokalno in regionalno demokracijo.
Edini temeljni multilateralni dokument v Evropi za lokalno samoupravo je Evropska listina
lokalne samouprave MEELS.
Listina je bila sprejeta 1985, ratificiralo jo je 36 od 43 članic Sveta Evrope. V veljavo je
stopila 1. 9. 1988. 12. člen te listine morajo upoštevati vse države, ki so jo ratificirale.
Države morajo omogočiti demokratične lokalne volitve, zagotoviti nekaj točk iz 9. člena za
financiranje lokalne skupnosti. To pomeni, da je država omejeno suverena (MEELS, 2013).

5.1 ZNAČILNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE
Po Grafenauerju (2000, str. 38) je za lokalno samoupravo značilno:

−
−
−
−

predstavlja način upravljanja skupnih družbenih zadev,
dogaja se v lokalni skupnosti,
prebivalci lokalne skupnosti sami volijo svoje predstavnike oziroma organe,
samoupravna lokalna skupnost ima svoje pristojnosti, s katerimi se lahko dejansko
vpliva na življenje in razvoj lokalne skupnosti,
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− lokalna samouprava ima opredeljen pravni status z državnimi predpisi, s tem vključuje
tudi lastnost osebe javnega prava.
Kot že sama besedna zveza lokalna samouprava pove, se le-ta ukvarja z lokalnimi
zadevami, kot so zdravstvo, izobraževanje, socialna, komunalna in gospodarska področja.
Glavna naloga lokalne skupnosti je na vseh naštetih področjih občanom nuditi storitve, ki
zagotavljajo pogoje za življenje in s tem delo ljudi v lokalni skupnosti (Grad, 1998,
str. 15).

5.2 ZGODOVINA LOKALNE SAMOUPRAVE NA OBMOČJU SLOVENIJE
Tako kot drugod v Evropi, tudi pri nas zgodovina lokalne samouprave seže v začetek
srednjega veka. Takrat so se v mestih začele razvijati prve oblike samouprave –
avtonomije (Šmidovnik, 1995, str. 145).
Komunalna samouprava mest pri nas je bila podobna tistim v bližnjih italijanskih in
nemških mestih. Mesta so imela mestne pravice, zapisane v statutih, med njimi je bila tudi
pravica do opravljanja trgovskih poslov. Na podeželju je bilo malo drugače, in sicer je bila
samouprava skromnejša. Nanašala se je le na odločanje o uporabi skupnih pašnikov,
vzdrževanju poti (Vlaj, 2001, str. 35).
»V 19. stoletju so na območju Slovenije delovale vaške kot tudi mestne občine, okraji,
kresije. Na podlagi avstrijskega zakona iz leta 1849 so bila izvoljena tudi občinska
zastopstva na Kranjskem. Občine so dobile samoupravo glede občinskega premoženja,
skrb za varnost ljudi kot skrb za občinske poti in ceste ter podobno. V tem času si naštel v
deželi Kranjski 501 občino. V letu 1866 je nastal novi zakon in se je število občin
zmanjšalo na številko 348.« (Šmidovnik, 1995, str. 149)
V času vidovdanske ustave iz leta 1921 je celotna Kraljevina SHS bila razdeljena na 33
oblasti. V Sloveniji je sedež ene oblasti bil v Ljubljani, druge pa v Mariboru. Komunalni
sistem je bil uveden leta 1955. Temeljne družbenoekonomska skupnost je bila občina kot
komuna, ki so med seboj sodelovale bolj po načelih državne oblasti. Prevzele so vrsto
nalog ter plansko vodenje gospodarstva na svojem teritoriju oziroma ozemlju (Vlaj, 1998,
str. 20).
Konec leta 1991 smo po osamosvojitvi Slovenije dobili novo ustavo. Eno izmed temeljnih
načel demokratične republike je lokalna samouprava.
Po osamosvojitvi je v Sloveniji bilo že 62 občin in nobena ni štela manj kot 5.000
prebivalcev.
Z zakoni o lokalni samoupravi leta 1994 je bila vpeljana lokalna samouprava, s tem je bil
končan proces komunalnega sistema. Namesto velikih komun so ustanovili 147 manjših
občin po celotni Sloveniji. Leta 2006 je bilo na novo ustanovljenih še 17 občin. Tedanja
številka občin je narasla na 210, od tega je 11 mestnih občin (SL, 2012).
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6 OBČINA
Ustava RS v 139. členu opredeljuje občino kot samoupravno skupnost. Določa tudi, da je
občina sestavljena iz naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami. Občina se lahko
ustanovi z zakonom oziroma z opravljenim referendumom, s katerim se ugotovi volja
prebivalcev, če si želijo imeti določeno stvar.
Da se občina ustanovi, mora biti izpolnjeno vsaj 5 pogojev, in sicer: območje, prebivalci –
skupni interesi, zavest o pripadnosti skupnosti in pogoji za organiziranje dejavnosti (Vlaj,
2006a, str. 147).
Za občino je značilno, da ima vsaj 5.000 prebivalcev. Mora biti sposobna opravljati
temeljne naloge za svoje prebivalce. Vsaka občina mora imeti trgovino z osnovnimi
potrebščinami, šolo, vrtec, zdravstveni dom, pošto, banko, prostore za občinski sedež ter
komunalno – stanovanjsko opremljenost (Vlaj, 2006b, str. 148).
Poznamo tudi več vrst občin, in sicer se delijo na: podeželske, mestne, občine s posebnim
statusom.

6.1 PODEŽELSKE OBČINE
Ta vrsta občin je najstarejša oblika ustaljenega družbenega bivanja na določenem
zemljepisnem prostoru. Označevali so jih z relativno osamljenostjo, majhnim številom
pripadnikov, primarnim skupinskim značajem, nizko stopnjo delitve dela in relativno
homogenostjo, večjim pomenom sorodstva in družine, vplivom običajev in tradicije in zelo
omejeno družbeno mobilnostjo. Zaradi vpliva urbanizacije je prišlo do preobrazbe in
razkroja številnih vaških skupnosti. S tem je bila ustvarjena modernizacija kmetijske
proizvodnje in s tem se je začela zmanjševati razlika med mestom in vasjo. Teorija
kontinuuma je ugotovila, da se podeželsko-mestne razlike razvrščajo vzdolž od enega do
drugega kontinuuma. Se pravi, da gre od najbolj podeželskih (ruralnih) do najbolj mestnih
(urbanih) skupnosti. »Le tako si je mogoče razložiti silno raznovrstne oblike naselitve in
družbenega življenja, ki se pojavljajo zaradi razmaha sodobne urbanizacije med
»klasičnim« mestom in »klasično« vasjo« (Vlaj, 2001, str. 140).
Tradicionalni tip občine je seveda kot temeljna socialna in po naravi zasnovana skupnost
prebivalcev na določenem ozemlju. Pri novi občinski ureditvi se morajo upoštevati vse
spremembe, ki so nastale v Sloveniji po drugi svetovni vojni. V predvojni Sloveniji je
prevladovala tradicionalna agrarna družba, potem se je razkrojila. Zato bi to bilo vračanje
k majhnim predvojnim krajevnim občinam. Kot smo že zgoraj povedali, sta urbanizacija in
industrializacija zabrisali meje med mestom in podeželjem. Posledično se je pojavil t. i.
urbano–ruralni kontinuum, kar pomeni prestopen prehod med mesti in agrarnim
podeželjem (Vlaj, 2001, str. 140).
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6.2 MESTNE OBČINE
Že z zakonom o lokalni samoupravi je bilo sprejeto, da naj bodo pogoji za ustanovitev
mestne občine določeni. Mestnim občinam določa enake pristojnosti kot drugim občinam.
Dodaja jim le še naloge za razvoj mesta. S tem je prišel tudi zakon o mestnih občinah, da
bi z njim realizirali določbo drugega odstavka 141. člena Ustave RS. Po tem členu mestna
občina opravlja tudi z zakonom določene pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. S
tem je mestna občina ustavna kategorija (Vlaj, 2001, str. 141).

6.3 OBČINE S POSEBNIM STATUSOM
To so občine, ki jim bo država zagotovila dodaten denar. Pod to vrsto občin se štejejo
gorske, obmejne, ekološko razvrednotene in narodnostno mešane občine. Takšen status
bo občinam določil Državni zbor po določenem zakonu, ki je napisan prav za takšne
občine (Vlaj, 2001, str. 144).

6.4 PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
»Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna
sredstva in pravice. Občina mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Vrednost premoženja izkazuje v premoženjski bilanci v skladu z zakonom.« (ZLS, 51. člen)
»Sistem financiranja občin temelji na ustavi, zakonu o lokalni samoupravi, zakonu o
financiranju občin ter zakonu o javnih financah. Zakon o financiranju temelji predvsem na
načelu, da se občine financirajo iz lastnih virov. Dovoljena so tudi sredstva iz državnega
proračuna, ki so jim dodeljena v obliki finančne izravnave.« (Vlaj, 2006, str. 176)

6.5 OBČINSKA UPRAVA
Ta vrsta uprave ni primerljiva z drugimi vrstami uprave. Občinska uprava je javno telo,
katere namen je omogočati različne storitve občanom in občankam, recimo storitve na
področju javne varnosti, socialne varnosti, kulture, izobraževanja, gradnje cest ter druge
komunalne infrastrukture. Velik vpliv na upravo ima tudi politika. Z volitvami se največkrat
zamenja tudi vodstvo uprave, in sicer tako imenovani župan občine kot najvišji
predstavnik uprave. Občinska uprava deluje v stalnem spreminjajočem se političnem
okolju. Zaradi tega potrebujemo fleksibilno organizirano občinsko upravo. Notranja
organiziranost občinske uprave mora imeti posebno in dinamično obliko. Prav tako morajo
biti jasno določene pristojnosti in odgovornosti občinskega sveta, župana, podžupanov,
direktorja občinske uprave, predstojnikov uradov in oddelkov (Haček et al., 2008, str. 35).
Občinska uprava je opredeljena v Zakonu o lokalni samoupravi. Njej je posvečeno celotno
V. poglavje zakona.
V ZLS piše, da občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne
naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti (ZLS, 49.
člen).
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»Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim
določi njene naloge in notranjo organizacijo.« (ZLS, 49. člen)
Zakon natančno določa, kdo usmerja, nadzira občinsko upravo. Prav tako njeno
odgovornost kot tudi dolžnost.
Prihaja čas, ko se tudi v občinskih upravah iščejo ljudje, ki znajo delovati na poslovnem
področju, t. i. menedžerji. Občani so vse bolj zahtevni in vse bolj postavljajo izzive svojim
občinskim upravam, ki morajo biti kos izzivom svojih občanov. Zato se pričakuje, da
delavci na občinskih upravah veliko vedo in se veliko izobražujejo za vse nove situacije in
nove naprednejše tehnologije (Haček et al., 2008, str. 34).

6.6 ORGANI OBČINE
Z Zakonom o lokalni samoupravi so določeni organi v občinah, in sicer občinski svet, ki je
tudi najvišji organ, sledita nadzorni odbor in župan. Občinski svet je najvišji organ
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V nadaljevanju so
predstavljene naloge najvišjih organov v občinah (ZLS, 28. člen).
»Občinski svet ima naslednje naloge:

−
−
−
−
−

sprejema statut občine,
sprejema odloke in druge občinske akte,
sprejema občinski proračun in zaključni račun,
daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino,
imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega
sveta,

− nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev
občinskega sveta,

− imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote,
− odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni s tem zakonom drugače
določeno,

− imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
− odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.
Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.« (ZLS,
29. člen)
V 30. členu Zakona o lokalni samoupravi je govora o nadzornem odboru, ki je najvišji
organ nadzora porabe v občinah.
»Naloge nadzornega odbora:

− opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
− nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
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− nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja pristojnih organov,
organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z
občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem ter ocenjevanje
učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.
Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi hujšo kršitev predpisov ali
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v
roku petnajstih dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.
Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občine, ki so mu
potrebni pri opravljanju njegovih nalog.
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati
osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z
zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.
Nadzorni odbor izdela o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih poročilo s priporočili in
predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so
dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in
predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za finance, v
soglasju z ministrom, pristojnim za lokalno samoupravo.
Statut občine določa naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora, oblikovanje
nadzornega odbora, načela za organizacijo dela in predstavljanje nadzornega odbora,
obveznosti in pravice občinskih organov v zvezi z delom ter priporočili in predlogi
nadzornega odbora ter javnost dela nadzornega odbora. Nadzorni odbor sprejme v skladu
s statutom občine svoj poslovnik.« (ZLS, 30. člen)
Naloge župana:

− predstavlja in zastopa občino,
− občinskemu svetu predlaga proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in
druge akte,

− skrbi za izvajanje dejavnosti občinskega sveta,
− skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
− lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven oziroma nezakonit
in občinskemu svetu predlaga ponovno preučitev zadeve.
»Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v
opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma
neprimernost take odločitve.« (ZLS, 33. člen)
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Mandatna doba župana je 4 leta, volijo ga občani na neposrednih tajnih volitvah. Župan
imenuje najmanj enega podžupana, ki ga izbere (imenuje) iz članov občinskega sveta.
Podžupan pomaga pri delu župana, ga tudi nadomešča. V primeru predčasnega
prenehanja mandata župana, podžupan prevzame funkcijo župana do nastopa novega
mandata (ZLS, 33a. člen).
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7 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE
7.1 PREDSTAVITEV OBČINE ZAGORJE OB SAVI
»Občina Zagorje ob Savi leži v samem osrčju Slovenije in sicer 14 km jugovzhodno od
Trojan. S tem je tudi najbolj zahodno zasavsko mesto. Obsega 147 km2 površin, na
katerih živi okrog 17.100 prebivalcev. Nadmorska višina znaša 224 m. V občini je najvišje
naselje Mali Kum z 820 m nadmorske višine. Med največja naselja spadajo Zagorje ob
Savi, Loke – Kisovec in Izlake. Najmanjše naselje je Družina. Kot najstarejša naselja so
znana Tirna, Zagorje ob Savi, Izlake ter Čemšenik.« (Občina Zagorje ob Savi, 2013)
Občina je razdeljena na 13 krajevnih skupnosti, in sicer na Jože Marn, Rudnik – Toplice,
Franc Farčnik, Čemšenik, Izlake, Kisovec – Loke, Kotredež, Mlinše – Kolovrat, Podkum,
Ravenska vas, Šentlambert, Tirna, Šentgotard, v katere je vključenih 77 naselij.
Sosednje občine so Trbovlje, Litija, Radeče, Moravče, Lukovica, Kamnik, Vransko, Tabor.
Občine Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik sestavljajo geografsko regijo Zasavje. V
občini so 3 matične šole, 5 podružničnih šol, šola s prilagojenim programom in glasbena
šola.
Najvišji vrh je Velika ali Čemšeniška planina, ki meri 1204 m nadmorske višine. Največja
globina pred zaprtjem rudnika je znašala 262 m. Najdaljši potok v občini je Medija.
Celotno mesto leži ob reki Savi in je po tem tudi dobilo ime. Zagorje leži na 15.
poldnevniku vzhodne geografske dolžine, Evropska pešpot E7 pa se zagorske občine
dotika pri Trojanah (Občina Zagorje ob Savi, 2013).
Slika 7: Zemljevid Občine Zagorje ob Savi

Vir: Spletni portal Občine Zagorje ob Savi
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Svoj občinski praznik imajo 9. avgusta v spomin na napad revirske partizanske čete na
orožniško postajo v Zagorju leta 1941. Na ta dan se odvija tudi tako imenovana prireditev
Zagorska noč ter en dan prej Noč pred nočjo.
Ob občinskem prazniku župan občine Zagorje ob Savi podeli priznanja ter odlikovanja
Občine Zagorje ob Savi za trud, potrpežljivost vsem posameznikom, podjetjem, zavodom,
organizacijam, skupnostim in društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k
razvoju in samem ugledu občine Zagorje ob Savi (Občina Zagorje ob Savi, 2013).
Med najbolj odmevna priznanja sodijo:

−
−
−
−

naziv častni občan Občine Zagorje ob Savi,
zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi,
plaketa dr. Slavka Gruma,
občan leta.

7.2 ZGODOVINA ZAGORJA OB SAVI
Zagorje se je začelo gospodarsko razvijati po letu 1755, ko so tam odkrili ležišče premoga.
Sprva zagorski premog zaradi slabih prometnih povezav ni našel veliko kupcev. Manjše
količine, ki so jih uspeli prodati, so vozili po Savi s težkimi vozovi prek Trojan. To se je
spremenilo, ko je leta 1795 belgijski industrijski mogotec Leopold Ruard odprl rudnik, kjer
je kopal premog za potrebe svojih plavžev. Leta 1880 so se zagorski rudniki pridružili
Trboveljski premogokopni družbi. Njegov največji porabnik je v drugi polovici 19. stoletja
postala železnica. Poleg rudnika so tam nastali tudi steklarski obrati, cinkarna in separacija
premoga. Steklarna je bila zgrajena za potrebe idrijskega rudnika živega srebra in je bila
prva v takratni Avstriji, ki je za kurjenje peči namesto drv uporabljala premog.
Zagorje je sredi 19. stoletja postalo središče premogovništva in topilniške industrije na
Slovenskem, saj je rudarska združba v Zagorju opuščeno steklarno preuredila v cinkarno,
še eno pa zgradila na Lokah. Poleg tega so v Zagorju postavili še topilnico svinca. Rudo so
v začetku dobivali iz bližnjih litijskih rudnikov, kasneje pa od drugod. Zgraditev južne
železnice je prinesla razcvet premogovništva. Z odločitvijo države leta 1995, da rudnik
zapre, so v nekdanjem vhodnem rudniškem jašku uredili in opremili rudarski muzej.
Občina Zagorje je dobila ime po kraju Zagorje, dokaj raztegnjenem mestnem naselju na
sotočju rečice Medija in potoka Kotredež. V pisnem viru je kot Sagor oziroma Sagur prvič
omenjeno v seznamu papeške desetine oglejskega patriarhata iz leta 1296, ki jo danes
hranijo v Vatikanu. Druga imena, ki označujejo Zagorje, so Zaegor, Sager, Seger, Cagoer
(Občina Zagorje ob Savi, 2013).
Zagorje se je začelo močno razvijati po 2. svetovni vojni. Za razvoj industrije so
potrebovali čim več nakopanega premoga. Zagorje je kot mesto bilo priznano leta 1952, ki
je imelo 6.000 prebivalcev. Od 1953 dalje pa imajo tudi svoj občinski praznik (Rozina,
2000, str. 14).

31

7.3

DEJAVNOST OBČINE ZAGORJE OB SAVI

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z
zakonom in s statutom, zlasti pa (ZLS, 21. člen):
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, tako da:

−
−
−
−

sprejema statut in druge splošne akte občine,
sprejema proračun in zaključne račune občine,
načrtuje prostorski razvoj in sprejem prostorskih aktov,
predpisuje davke in prispevke.

2. Občina upravlja občinsko premoženje, tako da ureja način in pogoje upravljanja z
občinskim premoženjem, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, sklepa
pogodbe o pridobitvi ter odtujitvi nepremičnin in premičnin in sestavlja premoženjsko
bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, tako da spremlja in analizira
gospodarske rezultate v občini, sprejema prostorske akte, oblikuje davčno politiko,
sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine gospodarskim
subjektom pomaga pri razreševanju gospodarskih problemov ter pospešuje razvoj
gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov z javnimi sredstvi v skladu s
predpisi.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega
sklada stanovanj, tako da v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine, sodeluje z gospodarskimi
družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.
5. Skrbi za lokalne javne službe, tako da ustanavlja lokalne javne službe, sprejema
splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanja lokalnih javnih služb, zagotavlja
sredstva za lokalne javne službe in nadzira delovanja lokalnih javnih služb ter zagotavlja
javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost, tako da
ustanovi vzgojno-izobraževalne, zdravstvene zavode in zagotavlja pogoje za njihovo
delovanje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti, sodeluje z vzgojnoizobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom, z različnimi ukrepi pospešuje vzgojnoizobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov ter ustvarja pogoje za
izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.
7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok
in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele.
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8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije.
9. Med naloge občine spada tudi skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in druge poti tako za pešce, kolesarje,
igrišča, parke, javne parkirne prostore ter trge.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru naravnih in drugih nesreč.
12. Ureja javni red v občini z redarstvom, inšpekcijo, nadzira vse javne prireditve, določa
prekrške ter denarne prekrške v občini itd.

7.4

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA OBČINE ZAGORJE OB SAVI

V Občini so vsi zaposleni, razen direktorja občinske uprave ter župana. Zaposleni so na
delovnih mestih in za to določeni stopnje izobrazbe. Vsako delovno mesto zahteva svojo
stopnjo izobrazbe, torej so vsa delovna mesta iste stopnje razporejena v isti ravni. Županu
so podrejeni vsi. Direktor je podrejen neposredno le županu, vsi ostali pa so podrejeni
direktorju občinske uprave. Organizacijska struktura je prikazana na spodnji sliki (Občina
Zagorje ob Savi, 2013).
Slika 8: Organigram Občine Zagorje ob Savi

Vir: www.zagorje.si
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8 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA
Anketo sem razdelila zaposlenim v Občini Zagorje ob Savi. Oddala sem 23 vprašalnikov,
nazaj sem dobila 20 v celoti odgovorjenih, 2 sta bila zelo pomanjkljivo izpolnjena in jih
nisem upoštevala. Glede na relativno nizko število sodelujočih je vzorec
nereprezentativen, kar pomeni, da ne dovoljuje posplošitev zunaj okvirov diplomskega
dela.
Omejitve raziskave
Poglavitnih omejitev, ki bi se nanašale na izdelavo diplomskega dela, ni bilo. Od 23
zaposlenih jih je na vprašalnik odgovorilo 20. Vsi zaposleni, ki so hoteli sodelovati, so
odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, le 2 zaposlena nista odgovorila na vsa vprašanja.
Potek raziskave
Pri empiričnem delu raziskave sem se odločila za metodo pisnega anketiranja zaposlenih s
pomočjo vprašalnika. Vprašalnik sem sestavila na podlagi različnih avtorjev in svetovalnih
podjetij. Večina vprašanj je bila takih, da so anketiranci na podvprašanja, ali se strinjajo s
posamezno trditvijo, lahko odgovorili na podlagi lestvice od 1 (sploh se ne strinjam) do 5
(popolnoma se strinjam).
Rezultati, ki so prikazani v grafikonih, so povprečne ocene za posamezno trditev. Na
koncu vprašalnika so tudi tri (3) vprašanja glede demografskih značilnosti anketiranih
oseb. Z odgovori na ta vprašanja smo izvedeli spol, starost ter izobrazbo zaposlenih.
Vprašalnik sem razdelila prav vsem zaposlenim na Občini Zagorje ob Savi, tako da so imeli
prav vsi imeli možnost sodelovati v anketi.
Analiza anketnega vprašalnika
V anketi je sodelovalo 23 zaposlenih, od tega je anketni vprašalnik vrnilo 20 zaposlenih.
Ker je število zaposlenih malo, je vzorec nereprezentativen, kar pomeni, da ne dovoljuje
posplošitev zunaj okvirov diplomskega dela.
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Demografska vprašanja
Grafikon 1: Struktura zaposlenih glede na spol

Moški
25 %

Ženski
75 %

Vir: lasten

Iz Grafikona 1 je razvidno, da je pri anketi sodelovalo 15 žensk (75 %) in 5 moških
(25 %).

Vprašanje 1: Plača in ugodnosti
Grafikon 2: Plača in ugodnosti za zaposlene

Nagrade za uspešnost oz.
povišanje moje plače me
spodbujajo, da delam več.
Največja nagrada za dobro
opravljeno delo je denar.

Popolnoma se strinjam

Podpiram sistem
nagrajevanja, vezan na
uspešnost pri delu.

Se strinjam

Moja plača je ustrezna,
glede na delo, ki ga
opravljam.

Niti niti
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Vir: lasten

Graf nam prikazuje, da se strinjajo s trditvijo, da je največja nagrada za opravljeno delo
denar, in sicer gre za kar 17 anketirancev oz. tako jih je odgovorilo 85 %.
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20 % se jih je strinjalo, da njihova plača ni ustrezna glede na delo, ki ga opravljajo.
Ostalih 80 % se je strinjalo s plačo, ki jo dobivajo za opravljeno delo.
Sistem nagrajevanja, ki je vezan na uspešnost pri delu, podpira 70 % anketiranih, 30 %
anketiranih se je malo manj strinjalo s to trditvijo.
S trditvijo, da nagrade za uspešnost vplivajo, da delajo več, se je strinjalo 75 %, povsem
se je strinjalo 20 %, malo manj pa 5 %.

Vprašanje 2: Stalnost zaposlitve
Grafikon 3: Kako pomembna je stalnost zaposlitve za zaposlene?

Stalno zaposlitev imam za
izraz zaupanja in
zadovoljstva z mojim delom
s strani nadrejenih.

Povsem se strinjam
Se strinjam

Pri svojem delu bi se bolj
potrudil/a, če bi bila moja
zaposlitev stalna.

Niti niti

Pomembno je, da je moja
zaposlitev varna.

Se ne strinjam
Sploh se ne strinjam
0
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15

Vir: lasten, tabela 3

S trditvijo, da je njihova zaposlitev varna, se strinja kar 70 % oz. 14 anketirancev. Povsem
se s to trditvijo strinja ostalih 30 % oz. 6 anketirancev. Pri tej trditvi je tudi najvišja
povprečna ocena, in sicer kar 4,4.
Večina anketirancev tudi razume, da stalna zaposlitev pomeni izraz zaupanja in
zadovoljstva z njihovim delom. To potrjuje tudi grafikon, ki kaže, da se s to trditvijo
povsem strinja kar 16 oz. 80 % vseh anketiranih. Tudi pri tej trditvi je visoko povprečje, in
sicer 4,2.
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Vprašanje 3: Pohvale in priznanja
Grafikon 4: Kaj zaposlenim pomenijo pohvale in priznanja?
16
Priznanje za dobro
opravljeno delo mi dajejo
vzpodbudo pri mojem delu.

14
12
10

Veliko mi pomeni, da je
pomembnost mojega dela s
strani nadrejenih priznana.

8
6
4

Bistveno je, da me
nadrejeni spoštujejo in
cenijo in da to pokažejo s
priznanji in pohvalami.

2
0
Niti niti

Se strinjam Povsem se
strinjam
Vir: lasten, tabela 4

S pohvalami se povečuje motiviranost zaposlenih, medtem ko se z grajami motiviranost in
tudi delovni učinek v celoti zmanjšujeta. To so dokazali v mnogih raziskavah. V naši anketi
smo tudi dokazali, da so zaposleni zadovoljni s pohvalami, in sicer se je s tem povsem
strinjalo kar 70 % oz. 14 anketiranih, zgolj strinjalo pa se je ostalih 30 % oz. 6
anketiranih.
Prav tako jim je pomembno, da je pomembnost njihovega dela priznana s strani
nadrejenih – povprečna ocena je kar 4,4.
S trditvijo, če jih nadrejeni spoštujejo in cenijo in jim to dokažejo s pohvalami ter
priznanji, se je povsem strinjalo 40 %, zgolj strinjalo se je prav tako 40 % anketiranih,
malo manj se je strinjalo 20 % anketiranih.
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Vprašanje 4: Komuniciranje
Grafikon 5: Komuniciranje zaposlenih z nadrejenimi
18
Nadrejeni mi daje dosti
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podjetju.
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novostmi, ki vplivajo na
naše delo.

Vir: lasten, tabela 5

S tem vprašanjem smo hoteli izvedeti, kako so anketirani zadovoljni z vodstvom oz.
nadrejenimi svoje organizacije. Pri trditvi, da nadrejeni dajejo dovolj informacij o
dogajanju v organizaciji, je bil nekako razvidno, da niso zadovoljni, saj je povprečna
ocena 3,4. Podobni rezultati so bili pri trditvi, da vodstvo obvešča svoje zaposlene o svojih
odločitvah; s tem se je strinjalo 12 oz. 60 % anketiranih, malo manj pa 5 oz. 25 %
anketiranih. 15% delež anketiranih pa pravi, da sploh niso obveščeni o teh odločitvah
svojih nadrejenih oz. vodstva.
Zadnje vprašanje je bilo, če so seznanjeni z vsemi novostmi, ki vplivajo na delo. Odziv je
bil podoben – povsem se je strinjalo 20 % anketirancev, zgolj strinjalo se je 25 %
anketirancev in malo manj pa se je strinjalo kar 65 % (največji delež anketirancev).

38

Vprašanje 5: Organiziranost dela v organizaciji
Grafikon 6: Ocenitev organiziranosti dela v organizaciji
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Vir: lasten, tabela 6

Organizacija mora usklajeno delovati, če želi, da je organiziranost dela izhodišče za
doseganje visoke stopnje motivacije in s tem tudi zadovoljstva zaposlenih.
Z vsemi trditvami so se bolj ali manj strinjali, kot je razvidno tudi iz Grafikona 6 (zgoraj).
Strinjali so se, da so njihove naloge in zadolžitve natančno opredeljene – tako je
odgovorilo kar 80 %, malo manj se s tem strinja zgolj eden anketiranec oz. 5 %. Ostalih
15 % pa se je povsem strinjalo s to trditvijo.
Enake odgovore smo dobili pri vprašanju, če dobivajo dovolj informacij o tem, kako dobro
delajo.
Prav tako smo dobili enake odgovore pri trditvah, če so cilji natančno določeni in če ima
njihovo delo jasen cilj, ki jih pri tem usmerja. Povsem se je strinjalo 65 %, malo manj pa
35 %.
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Zadnji dve trditvi sta tudi rezultirali z enakimi odgovori, in sicer so za samostojnost pri
delu ter raznoliko in zanimivo delo podali sledečo oceno: povsem se strinja 35 %
anketirancev, malo manj pa 65 % anketirancev. Kar pomeni, da so s svojim delom kar
zadovoljni.

Vprašanje 6: Letni razvojni pogovori
Grafikon 7: Kaj anketiranim pomenijo letni razvojni pogovori?
25
Vodi in usmerja zaposlene k
doseganju delovnih ciljev.
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Vzdržuje in razvija kakovostne
medsebojne odnose med vodjo
in podrejenimi ter izboljšuje
komunikacijo.
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Izboljšuje organizacijsko klimo
in poveča osebno zadovoljstvo
z delom.
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Omogoča oblikovanje
učinkovitejših načinov dela in
izboljšave.
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Se strinjam
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Vir: lasten, tabela 7

Na vse trditve v povezavi z letnimi razvojnimi pogovori so odgovorili pritrdilno, kar je tudi
razvidno iz Grafikona 7 (zgoraj). Najbolj so se strinjali s trditvijo, da letni razvojni pogovori
vodijo in usmerjajo zaposlene k doseganju delovnih ciljev. Sledi, da omogočajo
oblikovanje učinkovitejših načinov dela in izboljšave. Najmanj so se strinjali, da razvijajo
medsebojne odnose med vodjo in podrejenimi ter izboljšujejo komunikacijo.
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Vprašanje 7: Ali imate letne razvojne pogovore?
Grafikon 8: Ali pri vas imate letne razvojne pogovore?
Da 0%

Ne
100%

Vir: lasten, tabela 8

Graf št. 8 nam pokaže, da anketiranci v svoji organizaciji, in sicer v Občini Zagorje ob Savi
nimajo letnih razvojnih pogovorov. Zato so se vsi strinjali z vsemi zgoraj naštetimi
trditvami, ker bi jih prav gotovo bili veseli.

Vprašanje 8: Možnost izobraževanja in napredovanja
Grafikon 9: Napredovanje in izobraževanje zaposlenih v Občini
18
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izobraževanje.
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Organizacija mi nudi dovolj
priložnosti za osebni in
strokovni razvoj.
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10

Stalno izobraževanje veliko
prispeva k temu, da sem pri
svojem delu vse bolj uspešen.

8
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Vir: lasten, tabela 9

S temi petimi trditvami smo hoteli ugotoviti, kako dejavniki vplivajo na motivacijo
zaposlenih v Občini. Strinjajo se z vsemi trditvami, najbolj pa z usposabljanjem za njihovo
delo v organizaciji, in sicer jih je kar 65 % odgovorilo, da se strinjajo, malo manj se strinja
25 %, ne strinja pa se 10 % anketiranih. Sledi trditev, da imajo dovolj možnosti za
izobraževanje. S tem se strinjajo enako kot pri prvi trditvi – 65 % se strinja, 25 % se
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strinja malo manj, 10 % se jih ne strinja. Se pa vsi strinjajo, da nimajo velikih možnosti za
napredovanje v organizaciji. S tem se strinja kar 45 %, malo manj 15 %, 40 % pa se ne
strinja.

Vprašanje 9: Plača v sorazmerju z ostalimi stroški
Grafikon 10: Plača v sorazmerju z ostalimi stroški
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Vir: lasten, tabela 10

Vprašanje sem naslonila na razmišljanje, kakšna je njihova plača v razmerju z ostalimi
stvarmi, ki so pomembne. Pričakovala sem malo manj realistične odgovore, dobila pa sem
kar pravilne odgovore.
Iz Grafikona 10 (zgoraj) je razvidno, da anketiranci nekako niso zadovoljni s svojimi
plačami v primerjavi s poslovanjem podjetja, podobo organizacije, plačami ostalih v
organizaciji ter plačami ostalih, ki opravljajo isto delo. S poslovanjem podjetja jih ni
zadovoljna kar večina anketirancev (90 %). Zelo jim je všeč zgolj primerjava z njihovim
delom (20 % anketirancev). Všeč jim je primerjava z okoljem in slovenskih povprečjem,
kar je odgovorilo 45 % anketirancev.
Ta sklop vprašanj je dobil najmanjšo povprečno oceno, kar sem lahko tudi pričakovala
glede na to, kaj se danes dogaja v Sloveniji in v javni upravi.
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Vprašanje 10: Motivacijski dejavniki
Grafikon 9: Razvrstitev motivacijskih dejavnikov

Kaj vas pri delu najbolj motivira?

Vir: lasten

Ugotovila sem tudi, kateri dejavniki so za zaposlene na Občini najbolj pomembni. Iz
Grafikona 9 je razvidno, da jih najbolj motivira drugo, kar so obrazložili pri naslednjem
podvprašanju. Sledijo možnost vpliva pri pomembnih odločitvah, možnost uporabe
lastnega znanja, priložnost za izobraževanje. Na zadnjem mestu so dobri odnosi s
sodelavci in stalnost zaposlitve ter plača. Najbolj me je presenetilo, da jih dejavniki, ki so
pristali na zadnjih mestih, najmanj motivirajo. Spodaj so našteti predlogi, ki so jih
anketirani sami navedli.
Kakšni so vaši predlogi za povečanje motivacije zaposlenih pri delu?
nagrajevanje po učinku in rezultatih dela
nimam predlogov
višja plača
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Vprašanje 11: Stimulacija
Grafikon 10: Ali bi si želeli stimulacije?

Vir: lasten

Pri vprašanju, če imajo stimulacijo, so vsi bili enotni in so odgovorili, da je nimajo. Nato je
sledilo vprašanje, če si želijo stimulacijo. Tokrat sem dobila enotne odgovore, seveda
pozitivne.
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ZAKLJUČEK
Zaposleni v Občini Zagorje ob Savi so dobro motivirani. To sem pokazala v empiričnem
delu raziskave. Najbolj so zadovoljni z dejavniki, kot so plača, nagrade, pohvale,
izobraževanje, malo manj z nadrejenimi, ki dajejo informacije o organizaciji, ter stalnostjo
zaposlitve.
Najprej me je zanimalo, kako kot motivacijski dejavnik zaposleni ocenjujejo svojo plačo.
Ocenili so jo kot pomembnejši dejavnik in trdijo, da podpirajo sistem nagrajevanja, ki je
vezan na uspešnost pri delu. Rezultati so pokazali, da delajo več, če dobijo kakšno
nagrado, ki je vezana na večjo plačo.
Zanimivo pa je to, da svojo plačo ocenjujejo kot dobro v primerjavi s slovenskim
povprečjem, svojim trudom, okoljem. Nezadovoljni so v primerjavi s poslovanjem
organizacije, glede na plače drugih v organizaciji kot tudi drugod z istim delom. Zaposleni
dajejo velik pomen samem nagrajevanju in ne osnovni plači, zato bi bilo dobro, da se jih
tako še bolj motivira s kakšnim % višje plače ob zelo dobro opravljenem delu.
Presenetilo me je, da so z organizacijo, kjer delajo, zadovoljni. Da vedo, kaj morajo delati,
da so pri svojem delu dokaj samostojni, da imajo raznoliko in zanimivo delo. Pravijo, da
imajo natančno določene cilje, da točno vedo, kaj morajo delati. Dobijo dovolj povratnih
informacij, kako delajo in kaj morajo spremeniti pri svojem delu.
Organizacija jim nudi izobraževanja ter izpopolnjevanja pri delu. Tako se lahko vedno
dodatno izobražujejo in s tem pripomorejo k dodatnem povečanju motivacije pri
zaposlenih. Nekateri se strinjajo, da imajo možnost za napredovanje, a vendar v manjšini,
ostali pa so prepričani, da te možnosti nimajo.
Na vprašanje o letnih razvojnih pogovorih so vsi odgovorili, da bi s tem pripomogli k večji
učinkovitosti pri delu ter posledično tudi k izboljšavam; da bi zaposlene vodili in usmerjali
k doseganju ciljev; da bi izboljšali organizacijsko klimo in povečali osebno zadovoljstvo z
delom. Večina se jih strinja, da se na osnovi teh pogovorov lahko razvijajo kakovostni
medsebojni odnosi ter tudi odnosi med podrejenimi in nadrejenimi. Vendar zaposleni v
organizaciji tega nimajo. Zato jim predlagam, naj to uvedejo, saj bodo s tem pridobili
marsikatero informacijo, ki je do sedaj niso imeli in bi bila zanje lahko koristna. S tem bi
tudi izboljšali odnose med podrejenimi in nadrejenimi.
Za še večje zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih lahko vodilni delavci delajo enako oz.
vse skupaj še malo nadgradijo, da bodo zaposleni še bolj zadovoljni s svojim delom in
posledično tudi s svojim zaslužkom.
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PRILOGE
Anketni vprašalnik
Spoštovani!
Sem Mateja Sernec in sem študentka Fakultete za upravo.
Pred vami je vprašalnik, del raziskave, ki jo izvajam v okviru diplomskega dela o
motiviranju zaposlenih. Namen ankete je ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na
motivacijsko klimo v vaši organizaciji.
Prosim vas, da sodelujete in iskreno odgovorite na vprašanja. Pri izpolnjevanju vprašalnika
sledite navodilom pri posameznih vprašanjih. Anketa je anonimna, vendar za večjo
uporabnost dobljenih informacij kljub temu potrebujem nekaj vaših podatkov. Zato vas
prosim, da na koncu vprašalnika izpolnite podatke o vaši starosti in izobrazbi.
Za vaš trud se vam najlepše zahvaljujem in zagotavljam, da bodo zbrani podatki
uporabljeni vključno v namene izdelave diplomskega dela.
MATEJA SERNEC
_________________________________________________________________________

V spodnjih tabelah so navedene različne trditve. Ob vsaki trditvi obkrožite vašo oceno
strinjanja s pomembnostjo trditve in ob tem uporabite eno od številk 1–5 z lestvice:
12345-

sploh se ne strinjam
se ne strinjam
niti da niti ne
se strinjam
popolnoma se strinjam

1. Plača in ugodnosti
Moja plača je ustrezna glede na delo, ki ga opravljam.

1 2 3

4

5

Podpiram sistem nagrajevanja, vezan na uspešnost pri delu.

1 2 3

4

5

Največja nagrada za dobro opravljeno delo je denar.

1 2 3

4

5

Nagrade za uspešnost oz. povišanje moje plače me spodbujajo, da 1 2 3
delam več.

4

5
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2. Stalnost zaposlitve
Pomembno je, da je moja zaposlitev varna.

1 2 3

4

5

Pri svojem delu bi se bolj potrudil/-a, če bi bila moja zaposlitev stalna.

1 2 3

4

5

Stalno zaposlitev imam za izraz zaupanja in zadovoljstva z mojim 1 2 3
delom s strani nadrejenih.

4

5

Priznanje za dobro opravljeno delo mi dajejo spodbudo pri mojem 1 2 3
delu.

4

5

Veliko mi pomeni, da je pomembnost mojega dela s strani nadrejenih 1 2 3
priznana.

4

5

Bistveno je, da me nadrejeni spoštujejo in cenijo, da to pokažejo s 1 2 3
priznanji in pohvalami.

4

5

3. Pohvale in priznanja

4. Komuniciranje
Nadrejeni mi daje dosti informacij o dogajanju v organizaciji.

1 2 3

4

5

Vodstvo obvešča zaposlene o svojih odločitvah.

1 2 3

4

5

Zaposleni ste seznanjeni z vsemi pomembnimi dogodki, spremembami, 1 2 3
novostmi, ki vplivajo na njihovo delo.

4

5

5. Ocenite organiziranost dela v organizaciji?
Moje zadolžitve in naloge so natančno opredeljene.

1 2 3

4

5

Dobivam dovolj povratnih informacij o tem, kako delam.

1 2 3

4

5

Moje delo ima jasen cilj, ki me pri tem usmerja.

1 2 3

4

5

Moji cilji so natančno določeni, tako da vem, kaj moram s svojim 1 2 3
delom doseči.

4

5

Pri delu sem dokaj samostojen.

1 2 3

4

5

Moje delo v organizaciji je zanimivo in raznoliko.

1 2 3

4

5
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6. Letni razvojni pogovor
Vodi in usmerja zaposlene k doseganju delovnih ciljev.

1 2 3

4

5

Vzdržuje in razvija kakovostne medsebojne odnose med vodjo in 1 2 3
podrejenimi ter izboljšuje komunikacijo.

4

5

Izboljšuje organizacijsko klimo in poveča osebno zadovoljstvo z delom.

1 2 3

4

5

Omogoča oblikovanje učinkovitejših načinov dela in izboljšave.

1 2 3

4

5

Imamo dovolj možnosti za izobraževanje.

1 2 3

4

5

Podjetje mi nudi dovolj priložnosti za osebni in strokovni razvoj.

1 2 3

4

5

Stalno izobraževanje veliko prispeva k temu, da sem pri svojem delu 1 2 3
vse bolj uspešen.

4

5

Usposabljanje za moje delo v podjetju se mi zdi ustrezno.

1 2 3

4

5

Imam možnost za napredovanje v podjetju.

1 2 3

4

5

6a. Ali pri vas imate lete razvojne pogovore? (obkrožite)
1. DA

2. NE

2. Možnost izobraževanja in napredovanja

3. Kakšna je vaša plača na lestvici od 1 do 5, kjer pomeni:

12345-

zelo slaba
slaba
niti dobra niti slaba
dobra
zelo dobra
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V primerjavi z/s
življenjskimi stroški

1 2 3

4

5

slovenskim povprečjem

1 2 3

4

5

podobo podjetja

1 2 3

4

5

plačo delavcev, ki opravljajo isto delo

1 2 3

4

5

plačo ostalih v podjetju

1 2 3

4

5

poslovanjem podjetja

1 2 3

4

5

mojim trudom

1 2 3

4

5

okoljem

1 2 3

4

5

4. Ali v vašem podjetju prejemate stimulacijo za dobro opravljeno delo? (obkrožite)
a.) DA b.) NE
9a. Ali bi si želeli stimulacije?
a.) DA

b.) NE
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b.) Kaj vas pri delu najbolj motivira? (Razvrstite po pomembnosti – za vas
najpomembnejši dejavnik zadovoljstva označite z 1, drugi najpomembnejši z 2,
tretji najpomembnejši s 3, četrti s 4 itd.)
DEJAVNIKI MOTIVACIJE

RANG

STALNOST ZAPOSLITVE
PRILOŽNOST ZA IZOBRAŽEVANJE
MOŽNOST VPLIVA PRI POMEMBNIH ODLOČITVAH
DOBRI ODNOSI Z NADREJENIMI
DOBRI ODNOSI S SODELAVCI
SAMOSTOJNOST PRI DELU
MOŽNOST NAPREDOVANJA
USTVARJALNO IN ZANIMIVO DELO
PLAČA
MOŽNOST UPORABE LASTNEGA ZNANJA IN SPOSOBNOSTI
DRUGO (KAJ?)

Kakšni so vaši predlogi za povečanje motivacije zaposlenih pri delu?
_________________________________________________________________________

Za konec vas prosim za nekaj podatkov o sebi, ki mi bodo omogočili narediti
statistično obdelavo.

Spol (obkrožite):

moški

ženski
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Starost (obkrožite):
20–30 let
31–40 let
41–50 let
51 let in več

Izobrazba (obkrožite):
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

srednja šola,
višja šola,
visoka šola,
univerzitetna izobrazba,
magisterij ali več.
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