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mag. Urška Emeršič 

 

MOTIVACIJSKA NARAVNANOST ZAPOSLENIH V VARSTVENO-DELOVNIH 

CENTRIH 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2014 

 

Strani 296, tabel 75, slik 27, grafov 14, priloga 1, uporabljenih virov 268. 

 

POVZETEK 

Varstveno-delovni centri opravljajo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za 

odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Kvaliteta življenja teh oseb je močno odvisna od 

profesionalizacije zaposlenih,  ki delajo z njimi.  Pomembno je, da se ti stalno izpopolnjujejo, da so 

pripravljeni na spremembe, da se poistovetijo s cilji organizacije in delujejo v smeri izboljšanja 

kvalitete dela. Za vse to pa je potrebna visoka stopnja njihove motiviranosti za delo.  

V teoretičnem delu doktorske disertacije obravnavamo motivacijsko naravnanost zaposlenih v 

varstveno-delovnih centrih. Obravnavamo različne motivacijske teorije in motivacijske dejavnike, ki 

vplivajo na njihovo delo. Ugotavljamo, da so najbolj motivirani tisti zaposleni, ki istočasno s cilji 

organizacije dosegajo tudi svoje osebne cilje. Pri motiviranju zaposlenih imajo pomembno vlogo tudi 

vodje. Kljub temu da je materialno nagrajevanje še vedno močna, četudi precej kratkoročna spodbuda, 

je resnično učinkovita le notranja motivacija. Samo vodja, ki upošteva spoznanja o notranji motivaciji, 

lahko pričakuje, da bodo zaposleni sodelovali, sledili skupno oblikovanim ciljem in se v delovnem 

okolju dobro počutili.  

V empiričnem delu z vprašalnikoma merimo motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih pri delu. 

Ugotovimo, da obstajajo razlike v motivaciji zaposlenih glede na njihovo starost, delovno dobo, 

stopnjo izobrazbe in delovno mesto. Zaposleni so zadovoljni z neposrednim vodjem in sodelavci ter 

delno z delom, ki ga opravljajo, niso pa zadovoljni s plačo in možnostmi napredovanja. 

Doktorska disertacija ima poleg znanstvene zasnove tudi strokovno – aplikativno vrednost. V 

zaključku je podanih nekaj smernic za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in spodbujanje motivacije 

pri delu. Podane so tudi učinkovite strategije, s katerimi se bosta povečala storilnost in zadovoljstvo 

delavcev ter izboljšala kakovost storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, s tem pa 

tudi kvaliteta življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju.   

 

  

Ključne besede: varstveno-delovni center, delovna motivacija, zadovoljstvo pri delu, vodenje, 

kvaliteta storitev 
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mag. Urška Emeršič 

 

MOTIVATIONAL ATTITUDES OF EMPLOYEES IN OCCUPATIONAL ACTIVITY 

CENTRES 

The University of Ljubljana, Faculty of Education, 2014 

 

Pages 296, tables 75, figures 27, graphs 14, appendixes 1, references 268. 

 

ABSTRACT 

Occupational Activity Centres perform services of management, care and employment under special 

conditions for mentally handicapped adults. The quality of life of these people depends heavily on the 

professionalism of the staff working with them. It is important for them to educate constantly, to be 

prepared for changes, to identify with the objectives of the organization, and to work towards 

improving the quality of work. All these require a high degree of their motivation to work. 

The theoretical part of the dissertation deals with motivational attitudes of employees in Occupational 

Activity Centres. Different motivation theories and motivation factors that affect their work are dealt 

with. It has been found out that the most motivated employees are the ones who reach the objectives of 

the organization and their personal objectives simultaneously. Managers play an important role at 

motivating employees as well. Despite of the fact that material rewarding is still a strong incentive 

(although a short-term one), the only truly effective incentive is intrinsic motivation. Only a manager 

who takes into account the knowledge of intrinsic motivation can expect the employees to co-operate, 

follow the jointly developed objectives, and feel good in the workplace.  

The empirical part with two questionnaires measures the employees' motivation and job satisfaction. It 

has been found out that differences in employees' motivation exist in terms of their age, working 

period, level of education, and workplace. Employees are satisfied with their direct manager and co-

workers, and partly with the work they perform; however, they are not satisfied with their salary and 

promotion prospects.  

In addition to the scientific ground of the dissertation, it also has the value of professional application. 

The conclusion offers some guidelines to improve the employees' satisfaction and to stimulate 

motivation at work. It provides effective strategies which might lead to increased productivity and 

employees' satisfaction as well as to improved quality of service management, care and employment 

under special conditions, and thus to the higher quality of life of mentally handicapped adults. 

 

Key words: Occupational Activity Centre, work motivation, job satisfaction, management, service 

quality 
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1 UVOD 

Varstveno-delovni centri so javni socialno-varstveni zavodi, ki opravljajo socialno-varstvene 

storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v 

duševnem razvoju. Strokovno delo s temi osebami se je s spreminjanjem potreb in želja ter 

predstav o kvalitetnem življenju spreminjalo in izboljševalo. Sodobni programi dela 

poudarjajo uresničevanje načel normalizacije, inkluzije, participacije, opolnomočenja in 

kvalitete življenja. 

 

Ker so osebe z motnjo v duševnem razvoju odvisne od pomoči in podpore drugih, kvaliteta 

njihovega življenja ni odvisna le od njih samih, temveč je odvisna tudi od zaposlenih, ki 

delajo z njimi. Pomembno je, da ti stalno razvijajo kvaliteto svojega dela, kar je možno doseči 

le s stalnim vzdrževanjem visokega nivoja motiviranosti za delo in stalnim strokovnim 

izpopolnjevanjem. V teoretičnem delu se osredotočimo na različne definicije motivacije in 

opišemo motivacijski proces.  

 

Cilji, želje in potrebe, ki so povezani z delovnim vedenjem, predstavljajo motivacijske 

dejavnike. Opredelimo zunanje in notranje dejavnike motivacije. Zunanje dejavnike 

predstavljajo oblike zunanjih nagrad in so odvisni od okolja in delovne situacije. Doseženi so 

s priznanji, razvojem možnosti, usposabljanjem in napredovanjem. Notranji dejavniki pa so 

tisti, ki jih je moč doseči z zadovoljitvijo individualnih potreb po dosežkih, odgovornosti, 

vsestranskosti, izzivalnosti, vplivu in odločanju (Brewer in Hewstone, 2004;  Kobal Grum in 

Musek, 2009; Menn, 2002).  

 

Delovanje in odzivanje zaposlenih razlagajo različne motivacijske teorije. Povedo nam, kaj 

človeka žene k delu, kaj si pri delu prizadeva doseči in kako se to dogaja (Konrad, 1994). 

Glede na naravo dela in na težave, ki se pojavljajo v varstveno-delovnih centrih, izhajamo iz 

Maslowove, Herzbergove in Hackman-Oldhamove teorije, ki se ukvarjajo s tem, »kaj« 

motivira vedenje, ter Vroomove in Lockove teorije, ki se bolj osredotočata na to, »kako« 

motivirati vedenje. Maslowa teorija je osnovana na potrebah, ki jih hierarhično deli na pet 

stopenj, in sicer fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, socialne potrebe, potrebe po ugledu in 

potrebe po samouresničevanju. Herzbergova teorija loči dejavnike, ki vplivajo na človeško 

zadovoljstvo, na higienike (dejavnike okolja) in motivatorje (dejavniki, ki izvirajo neposredno 
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iz dela). Hackman-Oldhamov model obogatitve dela opredeljuje osnovne pogoje, ki povečajo 

delovno motivacijo in zadovoljstvo pri delu, hkrati pa ugotavlja, kako se takšni pogoji 

ustvarijo. Osnovno izhodišče Vroomove teorije je teza o nasprotujočih si ciljih organizacije in 

zaposlenih, Lockova teorija pa poudarja, da so za večji učinek bolj pomembni težji in 

specifični cilji kot pa lažji in nejasni cilji (Beck, 2003; Kleinbeck in Kleinbeck, 2009; Kobal 

Grum in Musek, 2009; Konrad, 1994; Sauerland in Weihkamp, 2009; Zeqiri, 2003).  

 

Pomemben vpliv na motivacijo zaposlenih za delo v varstveno-delovnih centrih imajo vodje, 

zato se osredotočimo tudi na proces vodenja in delovne naloge vodij. Delovne naloge in 

pogoje dela morajo oblikovati tako, da omogočajo čim več spodbud za različne ljudi z 

različnimi motivacijskimi potenciali (Kleinbeck in Kleinbeck, 2009). Različni avtorji 

(Kleinbeck in Kleinbeck, 2009; Schmidt in Kleinbeck, 2006; Sprenger, 2004) pa so mnenja, 

da vodje ne morejo motivirati zaposlenih z nagradami ali pohvalami. Motivirajo se lahko le 

delavci sami, naloga vodij pa je, da jim pomagajo razviti osebnost tako, da bodo sposobni 

samomotivacije in samoodgovornosti. Čim več možnosti imajo, da istočasno s cilji 

organizacije dosegajo tudi svoje osebne cilje, tem bolj bodo svoje sposobnosti in zmožnosti 

orientirali na cilj in mu uspešno sledili.  

 

Delovna motivacija je tesno povezana z zadovoljstvom zaposlenih pri delu (Konrad, 1994; 

Scheffer in Kuhl, 2006), nezadovoljstvo z delom vodi v menjavo službe in manjšo 

učinkovitost pri izpolnjevanju nalog (Beck, 2003). Zato v zadnjem delu teoretičnega dela 

opišemo različne vidike (negovanje zaposlenih, stres pri delu, klima v organizaciji, 

mobing…), ki so povezani z zadovoljstvom oz. nezadovoljstvom zaposlenih v varstveno-

delovnih centrih. 

 

V empiričnem delu proučujemo motivacijsko naravnanost in zadovoljstvo zaposlenih v 

varstveno-delovnih centrih glede na njihov spol, starost, stopnjo in smer izobrazbe, delovno 

mesto, ki ga opravljajo, delovno dobo, velikost kolektiva, v katerem delajo, in glede na 

razlog, zaradi katerega so se odločili delati z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju. 

Ugotavljamo tudi njihovo stopnjo zadovoljstva pri delu in pomembnost motivacijskih 

dejavnikov. Zanima nas, s kakšnimi težavami se srečujejo oz. katere motivacijske dejavnike 

ocenjujejo kot manj spodbudne ali celo moteče ter kakšna znanja in delovne pogoje 

potrebujejo, da bi bili čim bolj motivirani za delo in uresničevanje ciljev ustanove. 
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Ugotavljamo, da je zaposlenim izredno pomembno, da so zadovoljni s samim delom, da jih 

delo veseli, da imajo prijateljske odnose s sodelavci, da so pri delu dovolj samostojnosti in da 

so informirani o dogajanjih v organizaciji. Zaposleni menijo, da ob dobro opravljenem delu 

lahko pričakujejo več zadovoljstva s samim delom in več samostojnosti pri delu. Rezultati 

raziskave tudi kažejo, da se glede motivacije pri delu razlikujejo nekatera stališča zaposlenih 

glede na njihovo starost, delovno dobo, stopnjo izobrazbe in delovno mesto, ne pa glede na 

spol in velikost kolektiva, v katerem delajo. V raziskavi tudi ugotavljamo, da zaposleni pri 

delu v varstveno-delovnih centrih niso zadovoljni z vsemi vidiki. Zadovoljstvo izražajo z 

neposrednim vodjem in sodelavci, delno z delom, niso pa zadovoljni s plačo in možnostmi 

napredovanja.  

 

V zaključku podamo smernice za spodbujanje motivacije zaposlenih pri delu in povečanje 

njihovega zadovoljstva ter pri  tem poudarimo pomembno vlogo vodij.  
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2 OPREDELITEV ODRASLIH OSEB Z MOTNJO V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

Strokovnjaki definirajo motnjo v duševnem razvoju iz različnih vidikov
1
, psihološkega, 

medicinskega, pedagoškega… 

 

Motnja v duševnem razvoju je stanje intelektualnega in splošno socialnega funkcioniranja 

osebe, katere inteligenčne in prilagodljive sposobnosti ne dosegajo ravni, primerne za njegovo 

starost, in se ta globalni primanjkljaj pojavi pred 18 letom starosti. (Aberšek, Aberšek 

Kordigel in Schmidt, 2007, str. 28). Mednarodna klasifikacija bolezni (ICD 10) to motnjo 

razloži kot stanje zaustavljenega ali nepopolnega duševnega razvoja, ki se kaže predvsem kot 

pomanjkanje veščin in spretnosti, ki opredeljujejo splošno raven inteligentnosti. To so 

kognitivne, govorne, motorične in socialne spretnosti (prav tam, str. 29). Po Lačnu (2001a, 

str. 45-46) pa je motnja v duševnem razvoju drugačnost, ki se kaže v naslednjem: 

- motnja je telesno-zdravstveni pojav, ki je praviloma kombinacija motenj gibanja in 

drže, slepote in slabovidnosti, gluhote in naglušnosti, hiperkinetičnega sindroma, 

motenj vedenja in osebnosti, avtističnih simptomov, epilepsije, degenerativnih 

organsko procesualnih obolenj, motenj presnove in endokrinoloških motenj, 

kromosomskih in genetskih anomalij; 

- motnja je socialno-psihološki problem, pri katerem je otežkočena komunikacija, ni 

zadostne povratne informacije iz introspekcije, reakcije teh oseb često niso v okviru 

pričakovanj, njihovo izražanje potreb večkrat ni na nivoju predstav, težko je priti  njih, 

v njihov svet, v njihovo bistvo; 

- motnja je pedagoško-andragoška posebnost, ki zahteva uporabo specifičnih vsebin in 

metod dela, ob apliciranju posebej strukturiranih programov, s posebnim poudarkom 

na multidisciplinarnem pristopu in individualiziranem delu. 

 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR) danes ne označujemo več z 

inteligentnostnim kvocientom in kategorijami lažja, zmerna, težja in težka motnja, temveč s 

funkcionalnimi opredelitvami oziroma z nivoji pomoči ali podpore, ki jo posamezna oseba 

potrebuje na enem, dveh ali več adaptivnih področjih. Lačen (2001b, str. 12) pravi, da se 

odvisno od zahtevanega nivoja podpore osebe z motnjami v duševnem razvoju ustrezno 

                                                 

1
 V nadaljevanju opredelimo samo nekatere izmed njih. 
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usmerijo v program šolanja ter v ustrezen program življenja in dela v odraslem obdobju in 

navaja naslednje vrste podpore:  

- Občasna podpora – podpora po potrebi. Najpogosteje je kratkotrajna, kar pomeni, da 

oseba ne potrebuje podpore ves čas. Potrebuje jo samo kratkoročno, v prehodnih 

obdobjih ali v spremenjenih življenjskih okoliščinah in je lahko različna glede na 

intenzivnost. Občasno podporo lahko izvajajo v rednih ali specializiranih ustanovah. 

- Omejena podpora – redna podpora, dokaj konstantna v določenem časovnem obdobju.  

Praviloma jo izvajajo le v specializiranih ustanovah, izjemoma v rednih ustanovah s 

popolnim individualiziranim programom za tako osebo. Te osebe bodo na več 

adaptivnih področjih  delno samostojne, na nekaterih popolnoma samostojne. Podpora 

v odraslem obdobju naj bi se praviloma orientirala na usmerjanje. 

- Obsežna podpora – podpora je stalna v določenih situacijah in ni časovno omejena. 

Obsežno podporo praviloma izvajajo le v specializiranih ustanovah, kot so posebni 

oddelki, zavodi, specializirane ustanove. Te osebe bodo na posameznih adaptivnih 

področjih delno samostojne, na drugih področjih bo ostala potreba stalne podpore. 

- Vseobsegajoča podpora – zahteva stalnost in visoko intenzivnost v vseh življenjskih 

položajih vse življenje. Praviloma jo izvajajo le v zelo specializiranih ustanovah 

(posebne ustanove, zavodi, centri). Te osebe bodo celo življenje nesamostojne in bodo 

potrebovale stalno podporo. 

 

Ne glede na različne opredelitve motenj, imajo odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju 

enake potrebe kot ostali ljudje. Želijo si varnosti in sprejetosti, socialnih stikov, ustrezne 

nastanitve, samostojnosti in neodvisnosti, dostopa do ustreznega izobraževanja in zaposlitve. 

 

Pračkova (2006, str. 24) pravi, da razvoj oseb z motnjami v duševnem razvoju poteka po 

enakih korakih in enakih fazah kot pri ostalih ljudeh, vendar sta pot in čas razvoja drugačna. 

Razvoj oseb z motnjami v duševnem razvoju je mnogo počasnejši z večjimi ali manjšimi 

odstopanji v obvladovanju posameznih veščin, sposobnosti. Razvoj ne poteka enakomerno, 

prav tako se nekatere faze lahko pojavljajo sočasno (nekdo se hitreje razvija na področju 

motorike, počasneje na področju govora, pri drugem pa se obe področji razvijata istočasno).  

 

V varstveno-delovne centre (v nadaljevanju VDC) so vključene OMDR od dopolnjenega 18. 

leta do starosti. Opažamo, da narašča število starejših, ostarelih oseb z motnjo v duševnem 
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razvoju, ki imajo svoje specifičnosti, katere je potrebno poznati in upoštevati pri vsakdanjih 

interakcijah z njimi.  

 

O staranju oseb z motnjami v duševnem razvoju sicer še ni veliko zanesljivih raziskav, se pa 

strokovnjaki strinjajo, da se osebe z motnjami v duševnem razvoju starajo na način, ki je 

podoben ostali populaciji. Tudi pri njih prihaja do številnih telesnih, psiholoških in socialnih 

sprememb. Četinova (2011) pravi, da pri starejših OMDR pogosto vidimo, da stiki z družino 

pojenjujejo. Starši številnih starejših so že umrli ali pa so tudi sami že zelo stari. Kako bo 

posameznik doživljal izgubo stikov, je odvisno predvsem od pomena družinskih stikov v 

preteklosti. Odnosi z družino so vezni člen s preteklostjo osebe z motnjami v duševnem 

razvoju. Zato je zelo pomembno, da ljudje, ki za to osebo skrbijo, poznajo njeno življenjsko 

zgodovino in jo na ta način bolje razumejo. Kočevska (2013) meni, da imajo OMDR na 

splošno zelo omejena družbena pravila in socialno omrežje, posebej tiste, ki so precej časa v 

življenju preživljale v omejenih institucionalnih okoljih. Zaradi tega nekatere spremembe, kot 

so smrt družinskega člana ali sorodnika, nanje zelo negativno vplivajo in je zato večja 

verjetnost, da se zgodijo neželeni funkcionalni upadi.  

 

Pri OMDR opazimo tudi spremenjeno razpoloženje in značaj. Odrasla oseba izgubi zanimanje 

za svoje okolje, povečuje se pasivnost, zavest je zmeraj pogosteje zamračena, značaj se 

spremeni, poslabša ali zbriše, navade se spremenijo, pojavijo se motnje v razpoloženju. Kraj 

bivanja v veliki meri vpliva na psihološko stanje in vlogo posameznika v družbi. Zato je zelo 

pomembno imeti ustrezen dom ali prebivališče. Ustreznost bivališča je za odraslega z 

motnjami v duševnem razvoju, za njegovo samostojnost in vzdrževanje osebne učinkovitosti 

bistvenega pomena (prav tam). 

  

Enako kot za vse, tudi za osebe z motnjo v duševnem razvoju, velja dejstvo, da staranja ne 

moremo ustaviti, lahko pa vplivamo na njegov potek. Četinova (prav tam) meni, da družba v 

procesu staranja precej poudarja osnovno nego in zdravstveno skrb, premalo pozornosti pa 

posveča ohranjanju vitalnosti, psihične kondicije, komunikacije, mobilnosti, socialnih 

spretnosti in drugih funkcij, ki so pomembne za ohranjanje in omogočanje aktivnega ter 

kakovostnega življenja. To bi lahko rekli, da velja tudi v VDC-jih, zato se je tega potrebno 

zavedati in razvijati področje aktivnega staranja OMDR. 
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3 VARSTVENO-DELOVNI CENTRI 

3.1 RAZVOJ DEJAVNOSTI VARSTVA, VODENJA IN ZAPOSLITVE 

Prve organizirane skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju zasledimo v Sloveniji že 

leta 1900, ko so redovnice uršulinke v svojem samostanu v Ljubljani odprle prvi 

izobraževalni oddelek za otroke, ki jih danes poimenujemo otroci z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju ali otroci z učnimi težavami. Dejanske oblike družbene skrbi za osebe z motnjo v 

duševnem razvoju so se začele v 50-ih letih z ustanovitvijo nekaterih zavodov in z razvojem 

takratnega posebnega šolstva. Največji napredek pa je bil med leti 1960 in 1989, ko se je v 

Sloveniji pričelo z organiziranim ukvarjanjem s predšolsko obravnavo otrok z motnjo v 

duševnem razvoju, dobili smo prve oddelke za osebe z zmerno in težjo motnjo v posebnih in 

rednih šolah. V to obdobje pa sodi tudi ustanovitev prvega varstveno-delovnega centra za 

odrasle osebe z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju (Jereb, 2001). 

 

V zgodovini razvoja VDC se je ta dejavnost začela izvajati v okviru pojma posebni socialni 

zavod, saj je Zakon o socialnih zavodih v 11. členu določal, da posebni socialni zavod poleg 

namestitve, prehrane in zdravstvene nege uporabnikom organizira tudi ustrezne oblike 

rehabilitacije, zaposlitve in resocializacije, ki ustrezajo njihovemu stanju in potrebam. Leta 

1974 je bila s sprejetjem Zakona o socialnem skrbstvu dejavnost posebnih socialnih zavodov 

dopolnjena še s storitvijo zaposlovanja oseb z motnjo v duševnem razvoju, kar je bil v bistvu 

prvi temelj za ustanovitev nekdanjih delavnic za delo pod posebnimi pogoji, torej predhodnic 

današnjih VDC-jev. Na podlagi te zakonske opredelitve smo v Sloveniji dobili kar precej 

delavnic za delo pod posebnimi pogoji, ki so bile po številu uporabnikov sicer manjše enote, 

organizacijsko pa so bile vezane na različne institucije kot so: centri za socialno delo, šole s 

prilagojenim programom, zavodi za usposabljanje, domovi za starejše občane in invalidska 

podjetja. Ustanoviteljice delavnic so bile občine ali društva za pomoč osebam z motnjo v 

duševnem razvoju (Cimperman, 2008). 

 

Posebej je potrebno poudariti, da se je v tem obdobju začela intenzivneje izpostavljati 

problematika specifičnih potreb odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in da so tem 

potrebam v svojih sredinah sledili starši in strokovni delavci kot gibalo tega razvoja 

(Cimperman, 2008). 
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Proces ustanavljanja varstveno-delovnih centrov je leta 1983 bistveno pospešil Zakon o 

družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki je osebam z motnjami v duševnem 

in telesnem razvoju poleg materialnih pravic priznal tudi pravice do drugih oblik družbenega 

varstva. 

 

Leta 1999 je normativna opredelitev v Zakonu o socialnem varstvu vodenje, varstvo ter 

zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju 

opredelila kot javno službo na področju socialnega varstva in določila, da pogoje za njeno 

izvajanje zagotavlja Republika Slovenija. 

 

Po podatkih Ministrstva za delo je leta 2004 delovalo 29 VDC-jev kot javnih zavodov, od teh 

jih je 15 delovalo kot samostojni socialno-varstveni zavodi, 5 kot enote centrov za socialno 

delo, 5 kot enote osnovnih šol s prilagojenim programom in 4 kot enote zavodov za 

usposabljanje (Pravice oseb z intelektualnimi ovirami, 2005). Leta 2005 je prišlo do 

reorganizacije varstveno delovnih centrov. Ti so se namreč povezali v mrežo varstveno-

delovnih centrov, kar pomeni, da niso več pri različnih izvajalcih, ampak so regijsko 

povezani. 

 
Po Cimpermanovi (2008) se prednosti širitve mreže VDC z nastajanjem večjega števila 

manjših enot kažejo predvsem v dostopnosti storitve v lokalni skupnosti uporabnika, v večji 

možnosti uporabnika pri izbiri centra oziroma enote in nadzora nad tem s kom živi, v bolj 

izrazitem izpostavljanju osebnih preferenc uporabnika, boljši identifikaciji uporabnika s 

centrom, v možnosti večje vključenosti svojcev ter v večji vključenosti centra v življenje v 

skupnosti. 

 

VDC-ji se danes po obliki delovanja delijo na samostojne VDC, VDC kot enote zavodov ter 

VDC s koncesijo. 

 

Skrb za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju se je od začetnih oblik do danes razvijala 

in v štiridesetih letih naredila velik korak v smislu izboljšanja materialnih in prostorskih 

pogojev, izpopolnili pa so se tudi programi dela z uporabniki ter odnos zaposlenih in širše 

okolice do njih. 
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3.2 VLOGA VARSTVENO-DELOVNIH CENTROV 

Po Zakonu o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/2007) varstveno-delovni center opravlja 

naloge vodenja in varstva ter organizira zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z 

motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Poleg teh storitev pa VDC lahko opravlja tudi 

institucionalno varstvo odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, pomoč na 

domu družinam teh oseb ter posebne oblike priprav na zaposlitev.  

 

Po Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/2010) 

je vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji organizirana oblika varstva, s katero se 

izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih OMDR, ki tem 

osebam
2
  v skladu z njihovimi sposobnostmi daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno 

življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega, vendar njihovim zmožnostim 

primernega dela. Storitev uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih 

znanj in delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje 

lastnih idej in ustvarjalnosti, stimulira občutek koristnosti in samopotrditve. Storitev 

zagotavlja tudi druge oblike varstva, ki uporabnikom in njihovim družinam omogočajo 

delovno in socialno udejstvovanje.  

 

Socialna oskrba zajema vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji.  

Vodenje obsega oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih programov, ohranjanje 

pridobljenega znanja in sposobnosti ter učenje novih vsebin in veščin, vzdrževanje in razvoj 

socialnih stikov in kognitivne sposobnosti uporabnika, ohranjanje pridobljene in razvijanje 

večje samostojnosti. Vodenje zajema tudi sodelovanje z uporabnikom in njegovimi svojci, 

sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in organizacijami, organiziranje kreativnih 

dejavnosti in aktivno vključevanje v okolje (prav tam).  

Varstvo zajema spremljanje, podporo in zagotavljanje občutka varnosti, nudenje pomoči pri 

vzdrževanju osebne higiene in opravljanju fizioloških potreb, pomoč pri vstajanju, obuvanju, 

sezuvanju in slačenju, pomoč pri gibanju in hoji, pomoč pri komunikaciji in orientaciji ter 

varstvo pri prihodih in odhodih ter spremstvo pri prevozih (prav tam).  

Zaposlitev pod posebnimi pogoji obsega take oblike dela, ki omogočajo upravičencem 

storitve ohranjanje pridobljenih znanj ter razvoj novih sposobnosti. Zajema tudi zagotavljanje 

pogojev za varno delo, prilagajanje strojev in delovnih pripomočkov zmogljivostim 

                                                 

2
 Poimenujemo jih »uporabniki« storitev. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 10 - 

upravičencev, uvajanje v delo, razvijanje delovnih sposobnosti in spretnosti, spremljanje 

delovnega procesa, nabavo sredstev in pripomočkov, prevoze materiala za delo ter prodajo 

izdelkov. Pridobljena sredstva od prodaje izdelkov so namenjena za nagrade upravičencev in 

za višjo kvaliteto dela in bivanja. Zaposlitev se izvaja v varstveno-delovnem centru ali drugi 

organizirani obliki (prav tam). 

 
Storitev traja, dokler obstajajo razlogi za vključitev uporabnika in dokler je pripravljen 

storitev prejemati. Storitev se izvaja občasno, kadar se izvaja za določen krajši čas, ki se 

periodično ponavlja, in začasno, kadar se izvaja le za določeno obdobje. Neposredno izvajanje 

storitve se prične v dopoldanskem času in traja 8 ur dnevno 5 delovnih dni v tednu. Za dnevno 

prisotnost se šteje, da je upravičenec dnevno prisoten najmanj 5 ur. Zunanjemu uporabniku se 

s sklenitvijo dogovora lahko zagotovi storitev v trajanju krajšem od 5 ur dnevno oziroma 

enkrat tedensko (prav tam). 

3.3 DEJAVNOSTI VARSTVENO-DELOVNIH CENTROV 

V varstveno-delovnih centrih se izvajajo različne zaposlitvene, izobraževalne, prostočasne in 

druge dejavnosti. 

 

Med zaposlitvenimi dejavnostmi gre za kooperantska dela, lastni program in integrirane 

zaposlitve. 

 

V anketi, ki jo je izvedel Inštitut RS za socialno varstvo, so direktorji varstveno-delovnih 

centrov navedli, da gre pri kooperantskih delih predvsem za opravljanje različnih storitev za 

naročnike, med katere sodijo predvsem: 

- pranje in čiščenje; 

- zeleni program (urejanje okolice, zelenic, vrtnarstvo, delo na kmetiji); 

- enostavna industrijska dela (zlaganje, sestavljanje, razvrščanje, deklariranje, pakiranje, 

kompletiranje) (Cimperman, 2008, str. 21). 

 

V zaposlitveno dejavnost, poimenovano lastni program, sodijo predvsem izdelava in tudi 

prodaja lastnih izdelkov: 

- šivanje, vezenje, kvačkanje (izdelava lastnih tekstilnih izdelkov ) in 

- ustvarjanje unikatnih izdelkov v različnih delavnicah (slikanje in barvanje, obdelava 

lesa in izdelava lesenih izdelkov, tiskarski program, papirni program, izdelava glinenih 
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in keramičnih izdelkov, dekorativnih izdelkov, kolažev, izdelkov iz svile in stekla ter 

izdelkov iz naravnih materialov) (prav tam, str. 21). 

 

Integrirane zaposlitve se izvajajo v podjetjih, invalidskih podjetjih in v zaščitenem okolju 

(prav tam). 

 

Med izobraževalnimi dejavnostmi znotraj VDC-ja gre predvsem za: 

- vseživljenjsko učenje, ohranjanje in nadgradnjo pridobljenih spretnosti (potrebnih za 

vsakdan) in znanj; 

- računalništvo in učenje uporabe interneta; 

- učenje tujih jezikov; 

- spremljanje aktualnih dogodkov in izboljšanje splošne razgledanosti in poučenosti;  

- delavnice zdravstvene nege o skrbi za zdravje, boljši higieni, zdravi prehrani, varstvu 

pri delu, požarni varnosti; 

- trening asertivnosti in socialnih veščin; 

- zagovorniške in samopomočne skupine; 

- gospodinjstvo, kuharstvo, slaščičarstvo, vrtnarstvo; 

- naravoslovne in kulturne dneve, obiske kino predstav, oglede turističnih znamenitosti; 

- obiske knjižnic ter branje in pisanje; 

- ustvarjalne delavnice ter 

- športne in rekreativne dejavnosti (prav tam, str. 22). 

 

Med najpogostejše prostočasne dejavnosti, ki jih izvajajo varstveno-delovni centri, spadajo: 

- šport in rekreacija, priprava in udeležba na športnih tekmovanjih; 

- ples, glasba in petje; 

- ustvarjalne delavnice in krožki (likovni, glasbeni, dramski, kuhanje, oblikovanje gline, 

šivanje, pletenje, izdelava čestitk); 

- tečaji (računalništvo, tuji jeziki); 

- obiski raznih prireditev, kino predstav, diskotek, sorodnih organizacij in ustanov; 

- letovanja, izleti, zimovanja in pikniki; 

- družabništvo, družabne igre; 

- praznovanje obletnic, rojstnih dni, praznikov (pust, novo leto, pomlad) in 

- vključevanje v okolje in lokalno skupnost (prav tam, str. 22). 
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Poleg zgoraj omenjenih dejavnosti, izvajalci pogosto navajajo še: 

- izvajanje nadstandardnih storitev in dejavnosti (letovanja, daljši izleti, tabori), 

- individualno delo z uporabniki na podlagi individualnega načrta, 

- delo in sodelovanje s starši in skrbniki, 

- aktivne počitnice za uporabnike ter 

- medicinsko rehabilitacijo (prav tam, str. 22). 

 

Dejavnosti se v okviru varstveno-delovnih centrov krepijo in razvijajo skladno s potrebami in 

stanji uporabnikov in skladno s filozofijo zavodov. 

3.4 UPORABNIKI VARSTVENO-DELOVNIH CENTROV 

Osebe, upravičene do namestitve v VDC, so odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju 

ter odrasle osebe z več motnjami. Po Pravilniku o standardih in normativih socialnovarstvenih 

storitev (Ur.l.RS, št. 45/2010) so upravičenci do storitve:  

A) Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju  

Odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju so osebe, ki imajo prirojeno znižano raven 

inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem 

področju ter pomanjkanje veščin, kar se odraža v neskladju med njihovo mentalno in 

kronološko starostjo ali osebe, pri katerih je takšno stanje posledica bolezni ali poškodbe.  

Glede na motnje v duševnem razvoju se razlikujejo:  

1. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki so končale prilagojeni program izobraževanja 

z nižjim izobrazbenim standardom in se niso sposobne vključiti v programe nižjega 

poklicnega izobraževanja oziroma so bile neuspešne v programih, ki jih določa zakon, ki ureja 

zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.  

2. Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ki imajo posamezne sposobnosti različno 

razvite (pri učenju osvojijo osnove branja, pisanja in računanja, pri drugih dejavnostih kot so 

gibalne, likovne in glasbene pa lahko dosežejo več). Sposobne so sodelovati v enostavnem 

razgovoru in razumejo navodila. Uporabljajo lahko tudi nadomestno komunikacijo. Svoje 

potrebe in želje znajo izražati. Pri skrbi zase zmorejo preprosta opravila, sicer pa potrebujejo 

vodenje in različne stopnje pomoči skozi celo življenje. Sposobne so se usposobiti za 

enostavna praktična dela, vendar se praviloma ne morejo usposobiti za povsem neodvisno 

socialno življenje.  
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3. Osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju, ki se lahko usposobijo za najosnovnejša 

opravila. Pri skrbi zase pogosto potrebujejo pomoč drugih. Razumejo osnovna sporočila in se 

nanje odzivajo. Orientirajo se v ožjem okolju, vendar pri tem potrebujejo varstvo. Osebe 

imajo lahko težave v gibanju in druge motnje.  

4. Osebe s težko motnjo v duševnem razvoju, ki so sposobne le za sodelovanje pri 

posameznih aktivnostih. Potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. So omejene v 

gibanju, prisotne so težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in upoštevanje 

navodil je hudo omejeno.  

B) Odrasle osebe z več motnjami  

Odrasle osebe z več motnjami so osebe, ki imajo hkrati več primanjkljajev, ovir oziroma 

motenj. To so osebe:  

- z motnjami iz točke A) tega poglavja, pri katerih so prisotne še osebnostne motnje ali 

težje senzorne motnje (motnje vida, sluha);  

- ki imajo prirojene ali pridobljene poškodbe gibalnega aparata, centralnega ali 

perifernega živčevja (s poškodbami glave).  

Te osebe se vključijo v tisto obliko storitve, ki ustreza njihovim psihološkim, pedagoškim, 

zdravstvenim in socialnim potrebam ob upoštevanju njegove prevladujoče, primarne motnje. 

 

Uporabniki imajo status invalidne osebe po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb (Ur. l. RS, št. 41/1983). Ta status jim onemogoča, da bi se vključili na odprt 

trg delovne sile, če pa se statusu odpovedo, izgubijo pravico do podpore. V varstveno-

delovnih centrih je več uporabnikov, ki sodelujejo v različnih aktivnostih, zmorejo opravljati 

najzahtevnejše faze dela in izstopajo na različnih področjih. Kljub temu da bi ti uporabniki 

lahko delali na odprtem trgu dela, pa potrebujejo ustrezno pomoč in podporo. V Sloveniji še 

ni razvitih storitev, ki bi ustrezale potrebam te skupine. Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 63/2004) te ljudi pravzaprav izloča. V tujini se je 

koncept podporne zaposlitve razvijal prvenstveno za ljudi z motnjo v duševnem razvoju. 

Zaposleni se za njih trudijo individualizirati storitve tako, da čim bolj upoštevajo njihove 

sposobnosti in spretnosti, vendar so pri tem omejeni s kadrovskimi, programskimi in 

finančnimi kapacitetami.  

 

V praksi, na strokovnih razpravah, pa tudi v pravnih in uradnih dokumentih na področju 

specialne in rehabilitacijske pedagogike se uporabljajo mnogi izrazi za poimenovanje oseb z 
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motnjo v duševnem razvoju, za katere ni strokovnega dogovora in soglasja. To je izredno 

občutljiva tema, ki se hkrati ves čas spreminja. Že sama uporaba različnih poimenovanj pove, 

iz katerih izhodišč izhaja strokovnjak, ki poimenovanja uporablja. Po Škerjančevi (2004) so 

bila v zadnjih desetletjih v rabi sledeča poimenovanja: invalidi, oskrbovanci, varovanci, 

gojenci
3
. Pravi, da se to izrazoslovje povezuje s klasičnim institucionalnim pristopom, s 

teorijo osebne tragedije in z medicinskim modelom razmišljanja in obravnave. Ljudje so 

predmet strokovne obravnave in pasivni prejemniki socialnih storitev. Poudarja se, kaj človek 

ne zmore in v čemer odstopa od povprečja, ne govori pa se o njegovih nadrejenostih, 

ambicijah, željah in potrebah ter predsodkih, na katere naleti pri vsakodnevnem življenju.  

 

V zadnjem času se je najbolj uveljavil izraz uporabnik, vendar Škerjančeva (prav tam) meni, 

da je tudi to poimenovanje postalo stigmatizirajoče in razločujoče kot prejšnji nazivi, saj se 

ljudje delimo na strokovne delavce, uporabnike in druge ljudi (prav tam).  

 

Škerjančeva (prav tam) pojasnjuje, da gre pri uvajanju novih izrazov za dve težavi. Prva je v 

tem, da se vsak nov izraz navezuje na nevredno socialno vlogo prejemnika socialno-

varstvenih storitev. Druga težava pa je v tem, da se nov izraz pojavi v nespremenjenem 

kontekstu. Njegova značilnost je, da posamezniku odteka vpliv nad socialno-varstvenimi 

storitvami, ki mu pripadajo.  

3.5 ZAPOSLENI V  VARSTVENO-DELOVNIH CENTRIH 

Varstveno-delovni centri opravljajo socialno-varstvene storitve vodenja, varstva in zaposlitve 

pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Po Pravilniku o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur.l.RS, št. 45/2010): 

- Osnovno oskrbo izvajajo: ekonom, kuhar/dietni kuhar, pomočnik (dietnega) kuharja, 

hišnik, vzdrževalec-tehnik, voznik oseb s posebnimi potrebami, voznik, strežnica, 

čistilka.  

- Socialno oskrbo izvajajo: individualni in skupinski habilitator, socialni delavec, 

psiholog, tehnolog, delovni inštruktor, varuhinja, gospodinja-oskrbovalka/socialna 

oskrbovalka. 

                                                 

3
 V doktorski disertaciji uporabljamo termin »osebe z motnjo v duševnem razvoju«, razen v primerih, ko 

direktno navajamo literaturo, ohranimo termin, kot ga je uporabil avtor besedila. 
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- Poslovodenje (poslovodna, administrativna in finančna dela) izvajajo: administrator, 

pisarniški referent, tajnica, poslovni sekretar, strokovni sodelavec (javna naročila), 

strokovni sodelavec, strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve, kadrovnik, vodja 

splošne službe, finančno-računovodski delavec, ekonomski referent, računovodja, 

vodja finančno-računovodske službe, direktor.  

- V varstveno delovnih centrih z več enotami izven sedeža zavoda poslovanje izvajajo 

še: vodstveni delavci ali strokovni delavci s položajnim dodatkom.  

 

Iz podatkov, ki jih VDC-ji vsako leto poročajo Statističnemu Uradu RS, je moč razbrati 

strukturo zaposlenih v VDC. Med zaposlenimi osebami, ki opravljajo storitve socialnega 

varstva je največ delovnih inštruktorjev in varuhov (Cimperman, 2008). 

 

V anketi, ki jo je izvedel Inštitut RS za socialno varstvo z vodstvom VDC-jev, je večina 

direktorjev menila, da bi bilo v njihovem VDC-ju potrebno zaposliti več kadra. Med kadrom 

za storitev varstva se največkrat potrebuje več varuhov negovalcev, bolniških strežnikov in 

gospodinj ter medicinskih tehnikov oz. sester. Veliko VDC-jev bi želelo več pedagogov 

(specialnih, socialnih in rehabilitacijskih) ter defektologov. Na področju vodenja vodstvo 

VDC pogreša predvsem več delovnih terapevtov in psihologov. Nekateri bi potrebovali tudi 

več socialnih delavcev, predvsem pa si vsi želijo več kadra, ki imajo visoko stopnjo izobrazbe 

za strokovno delo, ki ga opravljajo. Na področju zaposlovanja potrebujejo več tehnologov, 

delovnih inštruktorjev in habilitatorjev.   

3.6 VIZIJA (POLITIKA) VDC-JEV 

Politiko organizacije sestavljajo cilji in strategije, ki sledijo viziji, ta pa je hkrati v skladu s 

cilji, smotri in strategijo notranjega, lokalnega in razširjenega okolja organizacije. Cilji tvorijo 

hierarhijo smotrov, ki izhajajo iz vizije, ta pa iz interesov njenih udeležencev, tako notranjih  

kot zunanjih (Černetič, 2007). Po Tavčarju (1999) so smotri najbolj temeljni in trajni cilji 

organizacije, ki predstavljajo udejanjanje vizije in so skladni na eni strani z vizijo in na drugi 

strani med seboj. Biti morajo merljivi, dosegljivi, spodbudni in skladni. Usmerjeni morajo biti 

razvojno in inovativno. Z določitvijo smotrov moramo določiti tudi merila uspešnosti, s 

katerimi lahko merimo doseganje teh.  

 

Vizija je pregled vrednot, ciljev in poslanstva, je začetek procesa snovanja politike 

organizacije. Dajati mora odgovore na vprašanja: kdo smo, kam gremo in kaj hočemo. Nujno 
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mora biti v skladu s potrebami okolja in organizacije. Upoštevati mora vsebine iz okolja, ki so 

prioritetne pri izboru strategij za razvoj organizacije (Bush in West-Burngham, 1994, str. 95). 

Vizija izhaja iz pomembnih interesov vplivnih zunanjih in notranjih udeležencev organizacije 

ter vsebuje (Tavčar, 1999, str. 35): 

- temeljno zamisel – temeljne vrednote, ki prevladujejo v organizaciji, in temeljni 

namen –  razlog za obstoj organizacije ter 

- videnje organizacije v prihodnosti, kar je ponavadi izraženo z maloštevilnimi 

dominantnimi in izzivnimi smotri. 

 

Po Zupanu (2001) je osnovna celica uspešnosti vsakega podjetja posameznik, ki v odnosu z 

drugimi prispeva k uresničevanju skupne vizije in ciljev. 

 

Po Bohincu (2005) jo lahko delimo na več vrst. Glede na trajnost jo delimo na statutarno 

(trajno), razvojno in tekočo. Statutarna se nanaša na sorazmerno trajne opredelitve, kako se bo 

organizacija obnašala in je največkrat določena ob ustanovitvi organizacije. Razvojna politika 

je praviloma eden od rezultatov strateškega planiranja in uokvirja odločanje v organizaciji v 

daljšem obdobju, ki se največkrat ujema z dolgoročnim planskim obdobjem. Tekoča politika 

pa postavlja okvire odločanja v organizaciji na kratek rok. Poslovno-politične opredelitve v 

organizaciji največkrat izvirajo iz razvojne politike. Del opredelitev pa pomeni rezultate 

odločitev o tem, čemu bo organizacija v kratkoročnem planskem obdobju namenila posebno 

pozornost.  

 

Vizija in politika VDC-jev se je s spreminjanjem potreb in želja ter predstav o kvalitetnem 

življenju spreminjala. Posledično s tem se je spreminjalo in izboljševalo tudi strokovno delo z 

osebami z motnjo v duševnem razvoju. Sodobni programi poudarjajo uresničevanje načel 

normalizacije, inkluzije, individualizacije in participacije, vseživljenjskega učenja, enakih 

možnosti vključevanja v delo, opolnomočenja ter kvalitete življenja.  

3.6.1 NORMALIZACIJA 

Pojem normalizacije in z njim povezane ideje so se razvijale predvsem od 70-ih let dalje, z 

začetkom v Skandinaviji. Utemeljitelj je bil Američan Wolf Wolfensberger, ki je poskusil  

oblikovati definicijo normalizacije, ki naj bi veljala za najrazličnejša področja 

institucionalnega obravnavanja populacij drugačnih in ne bi bila vezana na različne specifične 

ideologije. Za teoretično opredelitev je izbral teorijo stigmatiziranja; na njenih izhodiščih je 
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izdelal vrsto zahtev normalizacije, ki naj bi omogočili takšne procese, da bodo vodili k 

zmanjševanju negativne stigme in vsem prizadetim omogočili čim bolj normalno eksistenco 

(Krajnčan, 1998). 

 

Normalizacija po Wolfensbergerju (1972, po Culham, 2003) pomeni ustvariti pogoje, ki so 

»vsaj tako dobri kot jih ima povprečen državljan«.  

 

Za opis vsebine pojma normalizacija oziroma za presojanje stopnje, v kateri opazovani 

ustanovi uspeva dosegati cilj normalizacije, je Wolfensberger (1983, po Zagorc, 1993) v 

instrumentu za merjenje normalizacije »PASSING« opredelil 42 kriterijev, ki jih lahko 

razdelimo na pet tematskih področij: 

- pomen fizične podobe ustanove, 

- pomen okolice ustanove, 

- oblikovanje programov, 

- pravice in avtonomija klientov, 

- odnos institucije do klientov, osebje. 

 

Za izboljšanje kvalitete življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju je upoštevanje 

vseh petih področij bistvenega pomena. Tema doktorske disertacije, motivacija zaposlenih v 

VDC-jih, pa se še posebej dotika dveh tematskih področij, in sicer oblikovanja programov in 

odnosa institucije do uporabnikov in zaposlenih. Namreč le z visoko motiviranostjo 

zaposlenih za delo in za upoštevanje novih principov se ti dve področji lahko kvalitetno 

razvijata.  

 

Prve modele normalizacije so poleg Wolfensbergerja razvili tudi Bank-Mikkelson (1980), 

Grunewald (1986) in Nirje (1970, v Culham, 2003). Poudarili so, da je vsem osebam z motnjo 

v duševnem razvoju potrebno zagotoviti pogoje življenja, ki so čim bolj podobni pogojem, v 

katerih živijo ostali ljudje.  

 

Lačen (2001a, str. 46-47) navaja naslednje osnovne pogoje, ki zagotavljajo normalizacijo 

življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju: 

- majhna kapaciteta: kjerkoli že bodo živele osebe z motnjo v duševnem razvoju, naj bi 

to bilo v majhnih kapacitetah; 
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- ločitev  bivalnih funkcij: življenje oseb z motnjo v duševnem razvoju mora potekati na 

različnih lokacijah (bivanje, delo, zabava idr.); 

- specializacija: zaradi svoje drugačnosti osebe z motnjo v duševnem razvoju poleg 

splošnih potrebujejo tudi posebne (specializirane) usluge (zdravstvene, edukacijske, 

komunikacijske idr.); 

- kontinuiteta: ob novih strokovnih spoznanjih in bolj humanem odnosu do oseb z 

motnjo v duševnem razvoju se bodo postopoma opuščale stare in utrjevale nove 

metode, vsebine in oblike dela. Ničesar pa ne zavrzimo, če še nismo razvili novega, 

ker bi s tem naredili osebam z motnjo v duševnem razvoju najslabso uslugo; okolje je 

le eden izmed pogojev normalizacije. Poudarjati samo integracijo brez upoštevanja 

drugih pogojev normalizacije, je nestrokoven in nehuman odnos do oseb z motnjo v 

duševnem razvoju. 

 

Drechsler (2001) pravi, da se teorija principa normalizacije ne osredotoča na različne oblike 

motenj in njihove značilnosti, temveč na stopnjo potrebne pomoči. Ker ljudje s težjo motnjo v 

duševnem razvoju za »čim bolj normalno življenje« potrebujejo več pomoči kot ljudje z lažjo 

motnjo, je potrebno v okolju ustvariti primerne okoliščine, ki tem osebam omogočajo čim 

večjo stopnjo samostojnosti. Pri tem ima pomembno vlogo tudi ekonomska varnost. 

 

Pri normalizaciji govorimo o individualizaciji. Ne gre za omogočanje vsem enakega, temveč 

tistega, kar nekdo potrebuje; oziroma gre za ustvarjanje okolja, v katerem ima vsakdo 

možnosti, da se optimalno razvije. Ljudje z motnjo se ne prilagajajo nekim normam ampak  

gre za normalizacijo življenjskih pogojev (prav tam). 

 

Rihter, Rode in Kobal (2004) menijo, da je uporabnikom potrebno dodati moč, da lahko 

počnejo stvari, ki jih počnejo ostali. Treba jih je jemati kot povprečne navadne ljudi.  

 

Po Novljanovi (2004) gre pri procesu normalizacije za izboljšanje družbenega položaja teh 

oseb in za krepitev njihove socialne vloge. Kakšno socialno vlogo bodo imele osebe z 

motnjami v duševnem razvoju, pa je na eni strani odvisno predvsem od njihovega habitusa in 

statusa (oblačenje, striženje, primeren material za igro in delo, ustrezni bivanjski prostori itd.), 

na drugi strani pa od razumevanja posameznika in upoštevanja njegovih pristojnosti 

(razumevanje posameznika glede na njegove praktične, komunikacijske, socialne, 
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emocionalne in motivacijske zmožnosti). Bolj kot bodo te osebe samostojne, uspešne, 

socialno dozorele, vedenjsko ustrezne in aktivne, toliko manjša je nevarnost, da jih bo njihovo 

okolje negativno ocenjevalo, odklanjalo ali celo izključilo. Seveda pa za skupno življenje ni 

dovolj, da se spreminjajo samo osebe z motnjami v duševnem razvoju, spremeniti se morajo 

tudi stališča in odnos ostalih ljudi do teh oseb, zato je normalizacija moralni, politični in 

pedagoški imperativ, njena uresničitev pa je odvisna od pogojev in veljavnih norm v širši 

družbi. 

 

Ceglarjeva (2006) na normalizacijo gleda kritično. Pravi, da nova vizija, ki izhaja iz 

konceptov normalizacije in vključevanja, skozi spremenjen pogled na oviranost preko 

socialnega modela in modela človekovih pravic prepoznava škodljivosti segregiranih storitev 

šolanja, zaposlitve in bivanja. Vendar pa so prepričanja, ki so vodila v segregacijo v skupnosti 

in med strokovnjaki, ki delajo z ljudmi z ovirami, še vedno prisotna. 

 

Ceglarjeva (prav tam) meni, da uvedba novih oblik storitev, ki sledijo socialnemu modelu, 

lahko v okolju, kjer so večinsko prisotne storitve in službe podpore, osnovane na 

medicinskem modelu, povzroči legitimacijsko krizo institucionalnega sistema. Zdi se, da 

vključevanje ljudi z zmerno motnjo v duševnem razvoju v plačane oblike dela v skupnosti 

ogroža sedanjo formalno obliko varstveno-delovnih centrov, katera je osnovana na principih 

zaščite in nadzora. 

3.6.2 INKLUZIJA 

Koncept inkluzije je v 90-ih letih nadgradil koncept integracije. Na mednarodni konferenci 

Unesco leta 1990 na Tajskem, ki se je odvijala v okviru mota »Izobraževanje za vse«, so prvič 

uporabili izraz »inkluzija« namesto »integracija« (Inklusive Pädagogik, 2008).  Izraz prihaja 

iz latinske besede »inclusio«, ki pomeni vključitev, vključek, sklenjenost, pripadanje, 

spadanje« (Krajnčan, 2006).  

 

Po Šučurju (1997) je integracija enosmerno prilagajanje manjšine večini, inkluzija pa 

predpostavlja dvosmerno prilagoditev; manjšina se prilagaja večini in obratno. Krajnčan (prav 

tam) pojasnjuje, da je družba sestavljena iz individuumov, ki se med seboj razlikujejo, zato 

inkluzija temelji na principu izbire za uveljavljanje in povečanje raznovrstnosti, torej na 

dejstvu, da sta heterogenost in različnost normalni. Vsak človek ima pravico dobiti podporo in 

pomoč, ki jo potrebuje za polno udeležbo v družbenem življenju, zato mora družba poskrbeti, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 20 - 

da imajo vsi državljani dostop do institucij in storitev ob upoštevanju njihovih individualnih 

dispozicij. Hinz (2008) v zvezi s konceptom inkluzije predstavlja različne dimenzije 

heterogenosti: različne spolne vloge, različna etična, jezikovna in kulturna ozadja, religiozna 

prepričanja in svetovni nazori, družinske strukture, socialni položaji, pa tudi različne 

sposobnosti in omejitve. Ker je heterogenost normalna, se ne more določiti, kje gre za  

enakost in kje za različnost. 

 

Po Culhamu (2003) inkluzija presega tradicionalna razlikovanja med ljudmi z motnjo in 

ljudmi brez motnje. Osredotoča se na dejanja in poudarja odgovornosti vseh in ne le tistih s 

pomanjkljivostmi in motnjami. Terfloth (2006) pravi, da jo lahko razumemo kot sinonim za 

»udeležbo« ali »sodelovanje« in je tesno povezana s predstavo o izboljšanju stanja v družbi 

ter preseganjem izključenosti in izločanja.  

 

Renzaglia, Karvonen, Drasgow in Stoxen (2003, str. 2) menijo, da je inkluzija filozofija, ki 

nagovarja okolico in skupnosti k sprejemanju vsakogar, ne glede na razlike. Poudarja, da je 

treba spoštovati različnost in se s tem učiti drug od drugega. Inkluzija ni le prostor, temveč 

tudi življenjski stil, v katerem ljudje niso samo pasivni opazovalci in prejemniki odločitev 

drugih, temveč aktivni udeleženci v svojem življenju, zato poudarja, da je kvaliteto življenja 

mogoče doseči z : 

- opolnomočenjem posameznikov, da bodo prevzemali kontrolo nad svojim življenjem; 

- usposabljanjem posameznikov, da bodo vplivali na svoje življenje z možnostjo izbire; 

- priznavanjem socialnopolitične moči posameznikom, da bodo lahko zagovarjali svoje 

interese. 

Cilj inkluzije je torej zadovoljen in uspešen posameznik.   

 

Kasteličeva (2005) poudarja, da je inkluzijo potrebno razumeti zelo široko, čeprav se jo 

pogosto kar enači z enakostjo, združevanjem, odprtostjo… Integracija in inkluzija pomenita 

vključevanje oseb  motnjo v duševnem razvoju v »normalno« okolje. Integriran je tisti, ki se 

je prilagodil prednostnim normam okoja in ki je pripravljen in sposoben delati enako, kot se 

pričakuje od njih. Pri inkluziji pa je drugačen proces vključevanja, pri čemer ne gre samo za 

prilagajanje, temveč za oblikovanje kulture, v kateri se podpirajo različne potrebe in 

sprejemajo posebnosti, ki jih oblikujejo spol, narodnost, jezikovna pripadnost, različni 

družbeni statusi, stopnje izobrazbe in tudi posamezne pomanjkljivosti, težave, motnje, 
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bolezni. To pomeni, da pri prizadevanjih za inkluzijo vplivamo na dostopnost socialnega in 

fizičnega okolja drugačnim, tistim, ki so že vnaprej obsojeni na položaj šibkejših. Inkluzija 

podpira raznovrstno družbo, v kateri obstaja več osnutkov »normalnosti« in v kateri se 

izgubijo enotni obrazci obnašanja. Pomeni torej enako in polno sodelovanje v skupnosti, 

vendar ne gre za izenačevanje skupin in posameznika, temveč enake možnosti za vse z 

upoštevanjem različnosti oziroma različnih individualnih potencialov, ki omogoča ohranitev 

identitete. 

 

Inkluzija poudarja različne oblike in nivoje sodelovanja posameznika v določenih institucijah. 

Kasteličeva (prav tam) pravi, da se ob tem soočamo z dilemami, ko je potrebno definirati, 

katere aktivnosti in kakšen način življenja je zaželen, kdaj neko osebo vključiti in kdaj 

izključiti.  Določiti je torej potrebno kategorije posameznikov, ki naj bi jih vključili v 

določene dejavnosti in značilnosti delovanja institucije, v katero naj bi bil posameznik 

vključen.  

3.6.3 INDIVIDUALIZACIJA IN PARTICIPACIJA 

Individualizacijo socialno-varstvenih storitev razumemo kot usmeritev, zbir načel, metod in 

postopkov za ohranitev ali večanje obsega vpliva uporabnika na načrtovanje, izvedbo, plačilo 

in ocenitev storitve. Individualizacija pri zagotavljanju socialno varstvenih storitev torej 

predpostavlja izhajanje iz uporabnika in poudarja krepitev njegovega vpliva nad tem 

procesom (Škerjanc, 2004). Škerjančeva (prav tam) poudarja, da imeti vpliv ne pomeni zgolj 

možnost, da bo uporabnik soodločal temveč pomeni, da ima zadnjo besedo v vsaki fazi 

procesa zagotavljanja socialnovarstvene storitve. V cikličnem delovanju od načrtovanja, 

delovanja, do razmisleka pomeni imeti zadnjo besedo pri oceni situacije, oblikovanju osebnih 

ciljev, izbiri pomoči in ocenitvi prejetih storitev. 

 

Z individualizacijo torej iščemo odgovore na vprašanja, »kako« organizirati storitve 

socialnega varstva, ki bodo ustrezno podprle posameznika pri izboljševanju kakovosti 

njegovega življenja in »kako« zbrati podatke, jih analizirati, razvijati pripomočke, koncepte in 

diskurze (prav tam). 

 

Metoda individualnega načrtovanja z udejanjanjem ciljev omogoča: 
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- oblikovanje podpore v obliki socialno-varstvenih storitev na osnovi uporabnikove 

ocene življenjske situacije in osebnih ciljev, ki jih oblikuje za spremembe in izboljšave 

v življenju; 

- sodelovanje med uporabnikom in socialnim delavcem, kjer delujeta v isti smeri – 

oblikovanje podpore za uresničevanje uporabnikovih osebnih ciljev; 

- ohraniti vpliv in zadnjo besedo uporabnika v vsaki fazi zagotavljanja storitve; 

- pogled in nadzor uporabnika nad dokumentacijo; pridobivanje, beleženje, urejanje 

podatkov za analize, raziskave in načrtovanje na vseh ravneh socialnega varstva (prav 

tam, str. 52). 

 

Metodo individualnega načrtovanja so v Sloveniji začeli uvajati sredi devetdesetih let na 

Obali. Takrat so se pojavili tudi prvi eksperimenti v neposrednem financiranju (Nagode, 

2011). Metode, postopek in organizacijski model individualnega načrtovanja in neposrednega 

financiranja storitev socialnega varstva je bil kasneje preizkušen tudi v obsežnejšem 

pilotskem projektu »Individualizirano financiranje storitev socialnega varstva«, kamor so se 

vključili tudi nekateri VDC-ji (Flaker in drugi, 2011).  

V VDC-jih Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva 

(Ur.l.RS, št. 42/2007), ki temelji na Zakonu o socialnem varstvu, v 24. členu predpisuje, da 

mora zavod v 30 dneh po nastanitvi uporabnika izdelati individualni načrt (v nadaljevanju IP) 

obravnave uporabnika in ob spremljanju uporabnikovih potreb preveriti, ali sklenjen dogovor 

ustreza njegovim potrebam glede na možnosti zavoda. IP je pregled vseh močnih področij, 

interesov in potreb uporabnika. Za VDC-je ni izdelanega nekega standardiziranega vzorca IP-

ja. Vsak VDC ga izdela sam. Različen je njegov obseg, način načrtovanja in izvajanja ciljev. 

Glede na to da so v VDC-je vključene odrasle osebe, se razlikujejo tudi stališča zaposlenih o 

vključitvi staršev v izdelavo, spremljanje in evalvacijo IP-ja.  

 

Pomembno je mnenje Videmškove (2004), da pa je zapis individualnega načrta samo začetek 

procesa načrtovanja uresničitve posameznikove vizije in ciljev. Dejstvo je namreč, da sam 

zapis načrta ne spremeni položaja uporabnikov. V primeru, da zapisanemu načrtu ne sledi 

njegova izvedba, nismo naredili nič. Brez implementacije načrta in spremljanja njegovega 

uresničevanja uporabniki sicer pridobijo prijetno izkušnjo sodelovanja z načrtovalci, vendar to 

ne pomeni spremembe njihovega položaja in ne odpravi razlogov, ki so jih privedli k 
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odločitvi za sodelovanje pri zapisu načrta. Še več, če načrt ostane zgolj pri zapisu, s tem 

degradiramo vsa načela krepitve moči, ki smo jim skozi načrt sledili. 

 

Nagodetova (2011) meni, da pa kljub izkušnjam z individualnim in neposrednim 

financiranjem v Sloveniji, razvoju metode individualnega načrtovanja ni sledil razvoj 

organizacijskih in finančnih pogojev za individualno financiranje. Ugotavlja tudi, da je 

ključna pomanjkljivost trenutne ureditve, da se ne upošteva posameznikovih potreb, da 

nimamo fleksibilnega trga storitev, da so institucije prezasedene, da uporabnik nima izbire itd. 

Kot primer dobre prakse navaja ureditev v Angliji, kjer osnovno izhodišče pravnega statusa 

OMDR ne izhaja iz odvzemanja kompetenc, pač pa iz ugotavljanja posameznikovih potreb po 

dodatni pomoči. To pomeni, da je poudarek na opolnomočenju posameznika, kar mu 

omogoča individualno načrtovanje. V viziji imajo opredeljena štiri ključna načela: pravice, 

neodvisnost, izbira in vključevanje. Naodvisnost je eden ključnih pojmov, kjer pomoč, ki jo 

posameznik potrebuje, ni pojmovana kot odvisnost. S pomočjo servisov posameznik 

funkcionira neodvisno v največji možni meri. Možnosti izbire moraj biti pri posamezniku na 

voljo na vseh življenjskih področjih: kje bi živel, kakšno delo bi opravljal in kdo naj mu nudi 

pomoč in podporo. To velja tudi za osebe s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, 

kjer je pomoč potrebna že pri vsakdanjih življenjskih dejavnostih.  

 

Z načelom individualizacije je tesno povezano tudi načelo participacije. Razumemo ga kot 

odnos med vplivom in sodelovanjem oziroma govori o tem, koliko možnosti in prostora ima 

posameznik za sodelovanje in kako lahko pri tem vpliva na potek dogodkov in sprejemanje 

odločitev. Za ta namen vzpostavita uporabnik in zaposleni sodelujoč odnos. V sinergičnem 

povezovanju ustvarjata novo kakovost, tako da sledita skupnemu cilju (Škerjanc, 2004). 

 

Vloga strokovnih služb je torej vzpostaviti sodelujoč odnos pri spremljanju in podpiranju 

uporabnika pri uresničevanju njegovega življenjskega cilja. Velja torej razvijati metode dela, 

prakse, postopke in procedure, ki bodo uveljavili vpliv uporabnika pri oblikovanju prejetih 

storitev socialnega varstva (Škerjanc, 2010). 

 

Kleine Schaars (2006, str. 33) pravi, da morajo zaposleni vedno izhajati iz zornega kota 

uporabnikov in pri tem upoštevati naslednje njihove pravice: 
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- Kot individuum imam pravico, da se moje potrebe upošteva in da izkoristim svoje 

prednosti, odvisno od vlog, ki jih imam v življenju. 

- Imam pravico, da me obravnavajo s spoštovanjem. 

- Imam pravico izražati svoje občutke. 

- Imam pravico do svojega mnenja in svojega lastnega vrednostnega sistema. 

- Imam pravico, da kot samostojni individuum rečem da ali ne. 

- Imam pravico delati napake. 

- Imam pravico reči, da nečesa ne razumem. 

- Imam pravico vprašati po stvareh, ki jih želim imeti. 

- Imam pravico pokazati odgovornost za probleme drugih. 

- Imam pravico družiti se z ostalimi ljudmi. 

 

Pomembno je, da se vsebine v VDC –jih prilagajajo razvojnim potrebam odraslih. Starši in 

svetovalci so izpostavili, da bi bilo potrebno oblikovati programe, ki bi odraslim osebam z 

motnjo nudili praktična in teoretična znanja o naslednjih temah: možnosti pravilne izbire, 

razvijanje ustreznega osebnega načrta, osredotočanje pozornosti na učenje in zadane naloge, 

vesti se na sprejemljiv način kljub oviram, razvijanje in zagovarjanje pozitivne samopodobe, 

zaznavanje socialnih namigov, neverbalna komunikacija, načrtovanje in oblikovanje ciljev za 

razvijanje presojanja in predvidevanja, refleksija močnih področij in pomanjkljivosti, 

izražanje potreb ključni osebi kot oblika zagovorništva … Za dosego teh ciljev bi programi 

morali učiti socialne veščine, proučevati veščine ter razvijati delovne in poklicne navade 

(Young adults with learning disabilities and other special needs, 2008).  

3.6.4 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

Tako v svetu kot pri nas se vedno bolj poudarja pomen permanentnega, vseživljenjskega 

izobraževanja in učenja. Po Jelenčevi (2007) je to dejavnost in proces, ki zajema vse oblike 

učenja, bodisi formalno, bodisi neformalno ter naključno ali priložnostno. Cilj 

vseživljenjskega učenja je omogočiti vsem ljudem učenje in izobraževanje v vseh življenjskih 

obdobjih, na vseh področjih življenja in v vseh okoljih.  

 

Posebno pozornost je treba nameniti zagotavljanju priložnosti za izobraževanje tudi osebam  z 

motnjo v duševnem razvoju. Jelenčeva (2007) pravi, da posameznik z učenjem krepi zaupanje 

vase, razvija ustvarjalnost, podjetnost in znanje, spretnost in kvalifikacije, ki jih potrebuje za 

dejavno udeležbo v gospodarskem in družbenem življenju ter za boljšo kakovost življenja. Z 
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vseživljenjskim učenjem je potrebno razvijati pri osebah zavedanje, da imajo pravico do 

učenja in izobraževanja in krepiti njihovo soodgovornost zanj. Potrebno je omogočiti učenje 

po njihovi meri; to pomeni, da se skušata izobraževanje in usposabljanje optimalno prilagoditi 

potrebam in zahtevam učeče se osebe. 

 

Učenje oziroma izobraževanje oseb z motnjo v duševnem razvoju zajema: 

- ohranjanje in razvoj socializacije, 

- učenje novih navad, vsebin, veščin, znanj, 

- ohranjanje psihofizične kondicije z aktivnostjo, 

- ohranjanje samostojnost v največji možni meri in 

- zagotavljanje višje kakovosti življenja (Vizija razvoja socialno – varstvenih zavodov 

za usposabljanje, 2004). 

 

Osebe z motnjo v duševnem razvoju je za izobraževanje in učenje potrebno stalno motivirati. 

Vzroki so predvsem v: 

- znižanih intelektualnih sposobnostih in s tem znižanih sposobnostih predvidevanja 

pozitivnih učinkov učenja, 

- znižani motivacijski sferi, ki v normalnih pogojih neposredno stimulira aktivnosti, 

- pomanjkanju elementov samoaktivnosti in samoiniciativnosti, 

- manjši potrebi po samopotrjevanju in nižji stopnji ambicij ter manjši intencionalni 

usmerjenosti v okolje (Motiviranje za vseživljenjsko učenje, 2014). 

 

Novljanova in Jelenčeva (2000) pravita, da osebe z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo 

vse življenje spodbudno spremljanje, ki naj, še posebno v odrasli dobi, upošteva njihove 

izobraževalne možnosti in interese. Ponudbe za različne oblike izobraževanja naj bodo takšne, 

da jim bodo pomagale oblikovati njihovo življenje, predvsem pa naj spodbujajo procese 

odraščanja in vloge odraslega na področjih partnerstva, dela, bivanja in prostega časa.  

 

Specialno andragoško izobraževanje teh oseb najpogosteje zadeva dve področji: 

- pomoč pri premagovanju učnih težav, ki jih ima posamezna oseba v procesu 

izobraževanja zaradi svoje motnje; 
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- pomoč pri izbiri različnih možnosti, ki jih tudi tem osebam nudi širše socialno okolje. 

Pri tem je mišljeno tako polno vključevanje kakor tudi aktivna udeležba (prav tam, str. 

23).  

 

Različne programe vseživljenjskega učenja, kot so skrb za samega sebe, aktivno življenje, 

trening socialnih veščin, seminar za dekleta in fante, računalništvo, angleščina, šport, 

taborništvo, doživljajski tabor za starejše, doživljajski tabor na kmetiji in drugi, za osebe z 

motnjo v duševnem razvoju po vsej Sloveniji izvaja Zveza Sožitje. Cilj programov je boljša 

kakovost življenja teh oseb in krepitev njihove vloge pri samoodločanju pri večini življenjskih 

zadev. Poleg spretnosti, znanj in novih izkušenj, ki jih udeleženci pridobijo skozi posamezno 

vsebino, je ob udeležbi na vseh oblikah seminarjev zelo pomembno tudi druženje in 

izmenjava izkušenj med vrstniki ter izkušnja bivanja brez staršev in skrbnikov oziroma učenje 

samostojnosti (Sožitje: zveza društev, 2014). 

 

Odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju se vključujejo tudi v programe, ki jih razvija 

Andragoški center in so namenjeni zviševanju ravni pismenosti odraslih. Eden izmed takšnih 

programov je izobraževalni program UŽU (usposabljanje za življenjsko uspešnost), kjer 

udeleženci pridobivajo temeljne spretnosti, povezane s pismenostjo (branje, pisanje, 

računanje), se učijo socialnih spretnosti, načel vseživljenjskega učenja in aktivnega 

državljanstva ter računalništva. Programe UŽU izvajajo usposobljeni učitelji, potekajo pa v 

okviru organizacij, ki so vpisane v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov UŽU 

(Zviševanje ravni pismenosti, 2014). 

 

Program za zviševanje ravni pismenosti oseb z motnjo v duševnem razvoju naj bi zadostil 

nekaterim splošnim značilnostim inkluzivnega izobraževanja: 

- pozitiven odnos do različnosti, 

- pozitivna pričakovanja do vseh udeležencev, 

- enakovrednost vseh sodelujočih, 

- sodelovanje vseh udeležencev, ne glede na njihove posebne potrebe, 

- oblikovanje pogojev, ki omogočajo upoštevanje individualnih potreb vseh 

udeležencev,  
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- zagotavljanje pomoči na osnovi potreb posameznika in ne na osnovi programa ali 

motnje - vsak udeleženec je individuum, s svojimi pomanjkljivostmi in močnimi 

področji, nihče nima oznake in ni obravnavan kot član določene kategorije, 

- klima in kultura, za katero je značilno širjenje komunikacije, sodelovanje, podpiranje 

možnosti, da se udeleženci učijo drug od drugega, 

- ustrezni načini delovanja in poučevanja, 

- na udeleženca usmerjen program, ki se prilagaja posameznikom (posebnostim in 

različnim stilom učenja), 

- metode, pripomočki, materiali, učni in tehnični pripomočki naj bi bili prilagojeni 

individualnim potrebam in ne posamezni skupini oseb s posebnimi potrebami, 

- profesionalno strokovno osebje, ki vključuje dobro poznavanje oseb s posebnimi 

potrebami, 

- načini poučevanja in sodelovanja z njimi, poglabljanje že obstoječih znanj in veščin 

ter razvijanje novih, s sposobnostjo ugotavljanja individualnih potreb in želja 

udeležencev (Kastelic, 2005, str. 37-38). 

Glavni namen izobraževanja odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju je obnavljanje in 

pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar tem osebam omogoča lažje obvladovanje 

situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne 

družbene dejavnosti ter dvig samozavesti in posledično kakovosti življenja. Pomembno je, da 

izobraževanje poteka po načelih normalizacije, torej v zunanjem okolju, neodvisno od družine 

in varstveno-delovnih centrov. Po Novljanovi in Jelenčevi (2000) naj bi izobraževanje 

odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju potekalo čim bolj podobno izobraževanju ostalih 

odraslih oseb in naj bi se od njega razlikovalo samo v tem in tam, kjer je to nujno potrebno.  

Novljanova in Jelenčeva (prav tam) pravita, da si strokovnjaki pogosto niso enotni, katere 

vsebine naj bi ponudili tem osebam, a so prepričani, da je potrebno vprašati njih in izhajati iz 

njihovih individualnih potreb, ker so ravno tako odrasli kot drugi. Strinjamo se s Kočevsko 

(2013), ki meni, da je zato ena izmed najpomembnejših tem vseživljenjskega učenja ciljno 

skupinsko učenje samozagovorništva, ki pomeni pot do aktivnega življenja. 

3.6.5 ENAKE MOŽNOSTI VKLJUČEVANJA V DELO 

Znano je, da nezaposlenost pomembno vpliva na duševno in telesno zdravje posameznika, kar 

lahko vodi v različne psihične in fizičnbe bolezni, ki lahko dolgotrajno vplivajo na 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 28 - 

posameznikovo učinkovitost. Nezaposlenost pa ne vpliva samo na posameznika, temveč tudi 

na okolje, v katerem živi.  

Zaposlitev je pomemben element kvalitete življenja vsakega človeka. Še posebno pomembna 

je za osebe z motnjo v duševnem razvoju, saj jim omogoča enakovredno vključevanje v 

družbo, sprejetost in samopotrjevanje, vendar so možnosti teh oseb na področju zaposlovanja 

pri nas omejene. Bratković (2005) poudarja pomembnost zaposlovanja OMDR, saj jim 

omogoča vključevanje v širše okolje in daje priložnost, da se v tem okolju dokažejo. Meni 

tudi, da se je v zadnjih dvajsetih letih spremenil odnos do zaposlovanja teh oseb. V preteklosti 

se je domnevalo, da so nesposobne za delo, danes pa izkušnje kažejo, da lahko z ustreznimi 

oblikami vzgoje in izobraževanja v odraslosti opravljajo svoje delo, pri čemer je pomembno 

podporno zaposlovanje.  

Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo zakonsko pravico zaposlitve v varstveno-delovnih 

centrih in centrih za usposabljanje. V VDC-jih se v okviru storitve vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji izvajajo oblike dela, ki omogočajo delovno okupacijo oseb, 

vendar te za svoje delo ne prejemajo plače temveč nagrado. Nagrajevanje dela pod posebnimi 

pogoji je opredeljeno v splošnem aktu izvajalca (Vodenje, varstvo in zaposlitev pod 

posebnimi pogoji, 2013). Zebčeva (2013) pravi, da tega dela ne moremo enačiti z delom na 

prostem trgu, saj za svoje delo ne dobivajo pravega plačila, temveč nagrado. Ugotavlja tudi, 

da OMDR še vedno nimajo veliko možnosti zaposlovanja izven zavodov, katerih temeljna 

dejavnost je skrb za OMDR. Lukač (2005) pravi, da še prevladujejo stereotipi, da OMDR niso 

sposobne za vključitev v delo in s tem pridobiti zaslužek oziroma da so kot človeški vir 

kapitala neprofitne in samo v breme.  

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanu invalidov (Ur.l.RS, št. 63/2004) sicer 

določa, da treba invalidom omogočiti zaposlovanje v običajnem delovnem okolju, v 

invalidskih podjetjih ter v podporni in zaščitni zaposlitvi na delih, ki ustrezajo njihovim 

sposobnostim. Govori tudi, da je posebno skrb potrebno nameniti programom socialne 

vključenosti. V praksi pa ugotavljamo, da so redki primeri, ko se uporabniki VDC-jev 

vključujejo v t.i. integrirane oblike zaposlitev, ki jim nudijo maksimalno mero normalizacije 

in vključevanja v okolje. Vizija VDC-jev je doseči bolj uspešno sodelovanje s podjetji,  ki 

zaposlujejo uporabnike v svojem delovnem kolektivu. Zaposlitev naj bi bila zanje ob ustrezni 

podpori del vsakdanjega normalnega življenja. V individualnem načrtu je potrebno skupaj z 
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uporabnikom opredeliti program podpore, ki vsebuje načine, kako bo potekalo usposabljanje 

za zaposlitev, uvajanje v delo in delovni ritem ter način spremljanja podpore.   

Doseganje pozitivnega socialnega učinka ter učinkovitejšo socialno aktivacijo spodbuja tudi  

Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/2011), ki je bil sprejet marca 2011. 

Cilj socialnega podjetništva ni dobičkonosnost, temveč prednostno predstavlja predvsem 

odgovor na premajhno vključenost (ranljivih skupin) na trg dela, pri tem pa vključuje tudi 

pomemben element družbene odgovornosti. Pri tem je ključnega pomena osveščanje, 

izobraževanje in usposabljanje nosilcev pomembnih funkcij in razvoja v lokalnih skupnostih 

in institucijah na regionalni ravni, saj je od njihovega odnosa do socialnega podjetništva ter 

poznavanja tega področja v veliki meri odvisen razvoj tega sektorja v posameznih lokalnih 

okoljih (Strategija razvoja socialnega podjetništva 2012-2015, 2011). 

3.6.6 OPOLNOMOČENJE 

Opolnomočenje kot filozofija socialne skrbi implicira premik moči od socialnih služb in 

strokovnih delavcev k uporabnikom socialnih storitev. Temelji na pravici uporabnikov do 

enakopravne participacije v vseh procesih odločanja, ki zahtevajo katerikoli vidik njihovega 

življenja. 

 

Opolnomočenje različni avtorji različno definirajo. Skupno vsem definicijam je, da 

uporabniki socialnih storitev niso več v središču življenjske nezmožnosti in nemoči, spodbuja 

se njihovo samoodločanje ter poudarja njihove močne točke in sposobnosti (Herriger, 2006; 

Kleine Schaars, 2006; Mohr, 2004; Theunissen, 2006; Zaviršek, Zorn in Videmšek, 2002;). 

Po Dragošu (2005) je opolnomočenje prizadevanje v smeri »polnomočnosti« oz. 

»polnomočenja«. Pojem izhaja iz pravne terminologije in pomeni, da je nekdo ali nekaj dobilo 

polno veljavo. Značilnost »opolnomočenja« je redistribucija virov moči (npr. zakonskih 

pristojnosti) z enega akterja na drugega, kar je le eden od možnih načinov krepitve moči, ni pa 

ne edini ne najpogostejši. Zavirškova, Zornova in Videmškova (2002) menijo, da z 

opolnomočenjem krepimo občutke samozavesti, spodbujamo osebo, da uporablja vzvode 

moči, in delujemo tako, da pride do premika moči. Moč ni le na strani strokovnjaka, temveč 

tudi na strani uporabnika in uporabnice. Pridobljeno moč lahko oseba uporablja zase, za 

podporo drugim uporabnikom in za socialno akcijo. 
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Po Herrigerju (2006) opolnomočenje pomeni, da ljudje v situacijah motenj, prikrajšanosti ali 

socialne izključenosti začenjajo »jemati stvari v svoje roke«. Zavedajo se svojih lastnosti, 

razvijajo lastne moči in se učijo uporabljati individualne in kolektivne resurse za odločanje o 

svojem življenju. Poleg te opredelitve pa opolnomočenje pomeni tudi: 

- sposobnost izbiranja med številnimi ponujenimi življenjskimi možnostmi in 

prevzemanje odgovornosti za lastne odločitve; 

- sposobnost aktivno se zavzemati za lastne potrebe, interese, želje in fantazije ter 

preprečiti poseganje drugih v svoje življenje; 

- produktivno oblikovati okoliščine svojega življenja (odnose s samim seboj, z ožjim in 

širšim socialnim okoljem) in z lastnim trudom uresničiti želene spremembe (izkušnje 

lastne učinkovitosti in možnosti oblikovanja); 

- pripravljenost in sposobnost upreti se obremenjujočim življenjskim problemom (in se 

ne zatekati k vzorcem zanikanja in nezaznavanja), zasledovati želene spremembe in 

mobilizirati resurse pomoči za spreminjanje; 

- sposobnost naučiti se kritičnega mišljenja in preprečiti vsakdanjo rutino; 

- sposobnost aktivno pristopiti k informacijam, storitvam in odpreti resurse podpore ter 

jih uporabiti za lastne potrebe; 

- premagati osamljenost in se vključiti v solidarnostno skupnost; 

- zahtevati lastne pravice pri sodelovanju in pomoči ter ofenzivno nastopiti proti 

neenakopravnosti. 

 

Škerjančeva (2010) pravi, da v praksi socialnega dela poteka oblikovanje pomoči uporabniku 

tako, da ima uporabnik malo vpliva na prejeto storitev ali ga sploh nima. Zato ni nič 

nenavadnega, da uporabniki socialnovarstvenih storitev svoj položaj dojemajo drugače kot 

socialni delavci. Imeti moč pomeni, da uporabnik sam interpretira svojo situacijo, svojo 

resničnost, oblikuje svojo resnično besedo.  

 

Za razvijanje kvalitete dela je pomembno opolnomočiti tudi zaposlene, razvijati tim in 

optimizirati tehnične in socialne dimenzije v organizaciji. Ivančičeva (2008) pravi, da so v 

učečih se organizacijah zaposleni obravnavani kot primarni viri moči in znanja. 

Opolnomočenje je najprej proces učenja, o njem se je potrebno podučiti, razmišljati, šele nato 

lahko nekoga uspešno opolnomočimo. Nanj je potrebno zaposlene v organizaciji najprej 
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pripraviti, jih izobraževati, oblikovati za njihovo osebno spremembo. Potrebno jim je pojasniti 

cilje organizacije in skupaj z njimi oblikovati jasno vizijo. 

 

Pri opolnomočenju zaposlenih imajo pomembno vlogo vodstveni delavci. Po Leeju in Kohu 

(2001) pravo opolnomočenje zahteva medosebno relacijo med vodjo in podrejenimi in je 

kolektivni rezultat timskega dela. Barnard (1999) pravi, da bi vodenje moral biti proces, kjer 

se zaposlenim daje avtoriteta, moč, da sprejemajo pomembne odločitve in so odgovorni za 

svoje rezultate. Najpomembnejši cilj te moči je direktna vključenost zaposlenih v sprejemanje 

odločitev, tako da lahko uporabijo svoje strokovno znanje za dvig kakovosti organizacije.  

 

Po Škerjančevi (2010) odgovore na to, kako izboljšati storitve ter kaj je potrebno naučiti 

strokovnjake, lahko dobimo samo od uporabnikov. Storitve, ki jih načrtujejo, so dober 

pokazatelj tega, kar si želijo in potrebujejo. Zato lahko na podlagi načrtov in njihove izvedbe 

z veliko gotovostjo sklepamo, kaj naj bodo kompetence socialnega dela oziroma dela v 

socialnem varstvu 

 

Rihter, Rode in Kobal (2004) pravijo, da je dosežen namen opolnomočenja, če zaposlenim 

uspe vzpostaviti čim več podpornih vezi in mrež. To pri uporabnikih vpliva na dobro počutje, 

doživljanje občutka lastne vrednosti in na kvaliteto njihovega življenja. Odkrivanje, 

raziskovanje in poudarjanje moči in virov omogoča uporabnikom dosegati cilje in 

uresničevati sanje. Gre za praktični pristop, ki se pretežno nanaša na inovativnost, kreativnost, 

pogum in zdravo pamet uporabnika in zaposlenega. Perspektiva moči mora biti perspektiva 

strokovnjakov, ki z uporabniki delajo. 

3.6.7 KVALITETA ŽIVLJENJA UPORABNIKOV 

Kvaliteta življenja  oseb z motnjo v duševnem razvoju je tesno povezana z uresničevanjem 

načel normalizacije, inkluzije, participacije, individualizacije, vseživljenjskega učenja, 

vključevanja v delo in opolnomočenja v praksi.  

 

Različni avtorji in organizacije navajajo različne interpretacije, definicije in opise kvalitete 

življenja, vendar se področja ponavadi prekrivajo. Najbolj enostavno besedo »kvaliteta 

življenja« lahko označimo s pozitivnimi vrednotami kot so: zdravje, sreča, bogastvo, 

zadovoljstvo. 
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Bratkovićeva in Rozmanova (2007) menita, da se pri OMDR podobno kot pri »tipični 

populaciji« kvaliteta življenja navezuje na: dobro psihološko stanje, socialne odnose, fizične 

in materialne dejavnike, razvoj osebne kompetentnosti in možnosti doseganja osebnih 

življenjskih ciljev, stopnjo osebne avtonomije, vključenost v družbo, uresničevanje pravic in 

socialno inkluzijo.  

 

Seifertova (1995 po Bratković in Rozman, 2007, str. 107) je definirala šest medosebnih 

dimenzij kvalitete življenja OMDR: 

- indikatorji na področju bivanja (stopnja zadovoljevanja osnovnih potreb, občutek 

zadovoljstva, nivo komunikacije, socialnih odnosov, kompetentnosti in samostojnosti 

ter odnosa odvisnosti in avtonomije v povezavi z bivalnimi pogoji); 

- materialna struktura stanovanjskega prostora in okolice, prostorsko oblikovanje in 

oprema ter infrastruktura okolice; 

- socialna mreža (sostanovalec, družina, prijatelji, znanci, sosedi in podpora s strani 

strokovnjakov); 

- participacija v družbenem življenju z aktivnostmi in socialnimi kontakti izven doma; 

- sprejemanje s strani okolice in oblikovanje socialnih vlog; 

- zadovoljstvo delavcev, ki delajo neposredno s temi osebami (z vidika pogojev dela, 

koncepta rehabilitacije, strokovne kompetentnosti, avtonomije in sodelovanja, 

zadovoljstva …). Navedene dimenzije, ki se začnejo s socialnimi odnosi znotraj 

institucije ali integrirane stanovanjske skupnosti, delujejo preko materialnih pogojev 

in ureditve prostora do oblikovanja socialne mreže izven stanovanja in se zaključujejo 

z integracijo ali segregacijo posameznika v skupnost ali iz nje. 

 

Keith in Schaloch (2000) pravita, da se kvaliteta življenja OMDR nanaša na nudenje podpore 

posamezniku v njegovem okolju, ki spodbuja individualne potenciale in interese ter socialno 

politiko družbe.  

 

Škerjančeva (2010) pojasnjuje, da se koncepta potreb in kakovosti življenja v socialnem 

varstvu prepletata s spreminjanjem družbenoekonomskega ustroja sveta in ga hkrati tudi 

zrcalita. Pravi, da za prepoznavanje pojava družbene socialne blaginje in doseganje 

kakovostne ravni življenja državljanov obstoj potreb sam po sebi ni ključen. Obstoj potreb je 

zlasti posledica načina organiziranosti družbe in delovanja skupnosti. Več kot je v njih ovir, ki 
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preprečujejo prebivalcem organizirati svoje življenje in izboljševati kakovost svojega 

življenja, večji bo obseg intervencij, ki jih bo skupnost morala izvesti za odpravljanje 

posledic. Zato se prvo ključno vprašanje glasi: Katere ovire preprečujejo ljudem organiziranje 

kakovostnega življenja v skupnosti? To vprašanje ne zadeva zgolj sistema socialnega varstva, 

temveč celoten družbeni ustroj. Postavi se tudi vprašanje, kdo v socialnem varstvu opredeli 

položaj uporabnikov in ocenjuje, katere ovire jim preprečujejo organizirati kakovostno 

življenje v skupnosti? Ali sledijo ugotovitvam ukrepi za vzpostavljanje ustreznih odgovorov? 

Za ustvarjanje pogojev za izboljševanje kakovosti življenja posameznikov in skupin je torej 

odločilno, kdo oceni njihovo resničnost in odloča o ukrepih. 

 

Najpogostejši očitek, ki ga na ocenjevalce socialno varstvenih storitev in ukrepov naslavljajo 

nacionalne in svetovne uporabniške organizacije in gibanja, je odtujenost strokovnjakov od 

uporabnikove resničnosti. Takšnim raziskavam odrekajo verodostojnost, saj jih načrtujejo in 

opravijo znanstveniki in strokovni delavci, ki nimajo osebne izkušnje prejemanja socialno-

varstvenih storitev, brez posvetovanja z uporabniki. Strokovnjaki sprašujejo po 

posameznikovem zadovoljstvu z življenjem, raziskujejo njegovo doživljanje sebe, okolja, 

družbe, pojavov, namesto da bi raziskovali dva za uporabnike ključna vidika in sicer: 

- ali je storitev posameznika podprla pri uresničevanju njegovih ciljev in 

- ali je storitev omogočila povečan vpliv in moč uporabnika v tem procesu in v 

njegovem življenju nasploh (Škerjanc, 2004, str. 74). 

 

Zato se bo ocenjevanje storitev iz uporabniške perspektive ukvarjalo z uporabnostjo, 

relevantnostjo, učinkovitostjo, odzivnostjo posameznega programa, storitve, ukrepa pri 

uresničevanju uporabnikovih ciljev, pri izobraževanju, zaposlitvi, nastanitvi, v prostem času, 

pri delovanju v skupnosti in pri organiziranju zasebnega življenja. Takšno ocenjevanje bo tudi 

raziskalo, ali določena storitev povečuje posameznikovo samostojnost ali pa je zaradi nje bolj 

odvisen od drugih in od izvajalske organizacije; ali veča življenjske možnosti in priložnosti; 

ali se s pomočjo storitve v skupnosti uveljavlja ali pa je razvrednoten, v podrejenem položaju 

in brez vpliva. Odgovore na ta ključna vprašanja imajo ljudje, ki te storitve prejemajo (prav 

tam). 

 

Definicija kakovosti življenja po Škerjančevi (prav tam) ni statičen pojem, ki bi ga brez 

sodelovanja posameznika in izven njegove resničnosti ocenjevali, ugotavljali in merili 
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strokovnjaki, znanstveniki in analitiki. Kakovost življenja je aspiracija ali stremljenje, ki jo 

oblikujejo ljudje v svojih osebnih ciljih. Včasih je pri sledenju njihovim ciljem potrebna 

pomoč in podpora države v obliki socialnovarstvenih storitev, dajatev in ukrepov. 

 

Škerjančeva (prav tam) pravi, da je iz predstavitve izida večletnega nenačrtnega zbiranja 

mnenj uporabnikov o kakovosti socialno-varstvenih storitev, ki jih prejemajo v 

vsakodnevnem življenju, mogoče prepoznati povezavo med kakovostjo storitve in 

uporabnikovim vplivom na definiranje vloge, obsega in trajanja storitve.  

 

Avtorica (prav tam) tudi meni, da izkušnje v Sloveniji potrjujejo spoznanje iz drugih okolij, ki 

pravijo, da kakovostnih storitev v prvi vrsti ne zagotovijo nove zgradbe, razkošna oprema in 

dragocene zavese, temveč vizija in kakovostni sodelujoč odnos med uporabnikom in 

strokovnim delavcem. Podobno ugotavlja Emeršičeva (2009), da je kvaliteta življenja 

uporabnikov VDC močno povezana s kvaliteto dela zaposlenih.  

 

Izboljšati kvaliteto življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju je glavni cilj varstveno-

delovnih centrov. Zaposleni morajo torej znati prisluhniti možnostim in sposobnostim 

uporabnikov, njihovim potrebam, željam in načinu življenja ter jih spodbujati k dejavnemu 

vključevanju v okolje in kreiranje svojega življenja.  

3.7 KAKOVOST DELA ZAPOSLENIH V VDC-jih 

Delo ljudem daje možnost za samopotrjevanje, samostojnost, socialno priznanje in življenje v 

skupnosti. Izkušnje v delovnem življenju bistveno vplivajo na razvoj osebnosti in lasten 

socialni razvoj. 

 

Človek prebije pri delu skoraj tretjino svojega življenja. Od tega, kaj se dogaja v delovni 

situaciji, je močno odvisna kvaliteta njegovega življenja. Zato so vprašanja, kako se človek 

obnaša v delovni situaciji in kaj vpliva na njegovo vedenje, že od nekdaj zanimala razne 

znanosti (Konrad, 1994). 

 

Delo je za nekatere nujnost, mnogi pa si prizadevajo za takšno kvaliteto delovnega življenja, 

ki jim bo omogočila osebni razvoj, razvoj sposobnosti in znanja, ustvarjalnost in 

samouresničitev.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 35 - 

Vloge v poklicnem in zasebnem življenju se pogosto prepletajo, dopolnjujejo ali so si 

nasprotne. V poklicih pomoči se pogosto kaže močna povezava med osebnostnim in 

profesionalnim razvojem.  

 

Še posebej pomembno je zagotavljati visoko kvaliteto dela zaposlenih v VDC-jih, saj so 

osebe z motnjo v duševnem razvoju odvisne od pomoči in podpore drugih. Kvaliteta 

njihovega življenja zato ni odvisna le od njih samih, temveč tudi od zaposlenih, ki delajo z 

njimi. Pomembno je, da ti stalno razvijajo kvaliteto svojega dela, kar pa je možno doseči le s 

stalnim vzdrževanjem visokega nivoja motiviranosti za delo. Izkušnje kažejo, da med 

zaposlenimi v VDC-ju obstajajo razlike v delovni motivaciji. 

 

Pfaffenberger (2001) pravi, da je za zaposlene v socialnih poklicih pomembno, da se znajo 

poglobiti v potrebe in zahteve uporabnikov, jih razumejo in ne doživljajo kot svoje lastne. Pri 

tem gre za profesionalno ohranjanje ravnotežja med empatijo in simpatijo na eni strani in 

distanco na drugi strani. Krajnčan (2011) pa pravi, da morajo ustanove vedno imeti pred seboj 

profesionalca, ki bo sposoben s svojim znanjem (kjer se prizadeva, da bo znanje tisto, ki bo 

krepilo njegov pedagoški stas), osebnostnimi značilnostmi (empatija, senzibilnost, toleranca 

ambiguitete, razumevanje razločevanja vlog, uglašen odnos glede na lasten pedagoški eros in 

etos v povezavi z bližino in distanco …) in metodičnim repertoarjem (raznolikostjo in 

subtilnostjo pristopa). 

 

Poleg zahtevanega formalnega znanja se v današnjem času od zaposlenih pričakujejo tudi 

različna neformalno pridobljena znanja. Mayr (2007, str. 6–7) govori o različnih kompetencah 

pri opravljanju dela: 

- strokovne kompetence – strokovno znanje, vedenje o konceptih, teorijah … 

- metodične kompetence – sposobnosti reševanja problemov, iskanja rešitev … 

- socialne kompetence – znanje, zmožnost refleksije, vzpostavljanje ravnotežja med 

lastno in socialno identiteto … 

- osebne kompetence – samomotivacija, samokontrola … 

 

Številni avtorji so izdelovali različne »kompetentne kataloge«. Kanning (2002) je združil 

različne sinonime kompetenc in izluščil 15 socialnih kompetenc: 
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Tabela 1: Dimenzije socialne kompetence po Kanningu (2002, str. 158) 

Perceptivno-kognitivno 

področje 

Behavioristično področje Motivacijsko-emocionalno 

področje 

- pozornost - ekstravertiranost - emocionalna stabilnost 

- zaznavanje oseb - sposobnost uveljavljanja - prosocialno vedenje 

- zavzemanje različnih 

perspektiv 

- fleksibilnost v ravnanjih - vrednostni pluralizem 

- kontroliranje prepričanj - komunikacijske spretnosti  

- sprejemanje odločitev - nekonfliktno vedenje  

- znanje - usmerjanje samega sebe  

 

Kanning (2007, str. 7) podrobneje razpravlja o »socialnih kompetencah« kot zaželenih 

socialnih lastnostih, ki so skupek znanja, sposobnosti in spretnosti. Meni, da je socialna 

kompetenca skupek: 

- socialne inteligence (kognitivna predelava socialnih informacij in usmerjanje vedenja), 

- socialne zmožnosti (kognitivne sposobnosti za uravnavanje in behavioristične 

spretnosti za izpeljavo socialnega vedenja) in 

-   emocionalne inteligence (kognitivna predelava emocionalnih informacij in 

uravnavanje emocij). 

 

Devjakova (2005) pravi, da v družbi  znanja veliko večji pomen dobivajo socialne spretnosti, 

kajti od ljudi se pričakuje, da bodo sposobni bolj avtonomnega, strpnega in sodelujočega 

obnašanja, kot pa je bilo to v preteklosti. Navaja tudi pomembnost t. i. generičnih spretnosti, 

ki naj bi jih imel vsak, kamor prištevamo sposobnost in pripravljenost za učenje, kako se učiti, 

prilagoditi, osmisliti množico informacij ter hkrati imeti sposobnost in pripravljenost hitro 

pridobiti nove spretnosti ter se znati prilagajati novim izzivom in situacijam. 

 

Tracyjeva (2000) pravi, da so odlične organizacije tiste, kjer so ljudje zadovoljni sami s seboj. 

Sinergija, skupinsko delo in posameznikov občutek moči so ključ do oblikovanja visoko 

uspešnih delovnih skupin.   

 

Na splošno lahko rečemo, da se VDC-ji tako kot vse sodobne delovne organizacije zadnja leta 

nenehno razvijajo, izboljšujejo procese in storitve v skladu z razvojem stroke in potrebami 
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uporabnikov. Zaposlene se spodbuja k samoiniciativnosti in samostojnosti, k izobraževanju, 

učenju in razvoju potencialov. Stalno izpopolnjevanje znanja, spretnosti in sposobnosti jim  

omogoča, da se prilagajajo situacijam in so pobudniki sprememb. 
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4 MOTIVACIJA PRI DELU 

Ker človek pri delu prebije skoraj tretjino svojega življenja, je od tega, kar se dogaja v delovni 

situaciji, močno odvisna kvaliteta njegovega življenja (Konrad, 1994). 

 

Motivacija se nanaša na notranje in mentalno stanje posameznika (Treven, 1998). Po Jungu 

(2006) pod motivacijo razumemo procese in faktorje, ki sprožajo človeško vedenje. Evansova 

(2001) in Likonova (2003) menita, da daje odgovor na vprašanje, zakaj ljudje delamo in zakaj 

delamo ravno to, kar delamo. Heller in Hindle (2001) pravita, da z motivacijo označujemo  

voljo do delovanja. Denny (1997) pravi, da je motiviran človek tisti, ki bi ga lahko označili 

kot pozitivnega, kar pomeni, da je pozitiven, motiviran s ciljem in prepričan o uspehu. 

Motivacijo povezuje z močjo, vendar pravi, da mora človek poleg moči imeti še upanje.  

 

Svetlik in drugi (2009) opredelijo motivacijo kot splet silnic, ki vplivajo na človekovo 

vedenje in ga vzdržujejo. Daft (2003) ter Black in Porter (2000) te silnice razdelijo na notranje 

(tiste, ki pridejo iz osebe same) in zunanje (tiste, ki pridejo iz okolja),  Musek in Pečjak 

(1995) pa na zavestne in nezavestne.  

 

Černetič (2007) pravi, da za vsako človekovo aktivnostjo mora biti vzrok, potreba, ki jo bo 

človek s svojo aktivnostjo tako ali drugače želel zapolniti. Cilji niso neposreden povod 

delovne aktivnosti, morajo biti v zvezi s človekovimi specifičnimi potrebami, v zvezi, ki je 

smiselna za človeka v konkretni situaciji. Torej živeti v soglasju s sprejeto vlogo, ki je 

opredeljena z delovnim položajem, in biti tako nagrajen (materialno in nematerialno), da bo 

nagrada odsev ocene lastnih sposobnosti v primerjavi z zmožnostmi in dosežki drugih.  

 

Avtorji (Kobal Grum in Musek, 2009; Jung, 2011; Rheinberg, 2008; Robbins in Judge, 2009;  

Stroebe in Stroebe, 1994) govorijo o motivaciji kot o procesu. Po Kobal Grumu in Musku 

(2009) gre za zelo dinamičen pojav, v katerem se k cilju usmerja vedenje posameznika, po 

Jungu (2011) in Stroebeju in Stroebeju (1994) pa energija ljudi, oblikovana s posameznimi 

potrebami in vrednotami. Podobno govori tudi Rheinberg (2008) o aktivirajoči usmeritvi 

trenutnega življenjskega procesa na pozitivno ocenjen cilj, Juriševičeva (2012) pa o 

motivacijski strukturi, ki jo opisuje kot za posameznika značilno »arhitekturo« motivacije 

oziroma odnose med sestavinami, ki tvorijo motivacijski proces. Robbins in Judge (2009, str. 
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209) definirata motivacijo kot proces, ki povzroča posameznikovo intenzivnost, smer in 

vztrajnost.  

 

Motivacijski proces delimo v pet korakov: 

1. Obstaja neka potreba. 

2. Oblikuje se napetost potreb. 

3. Če obstaja realna možnost za zadovoljitev potreb, se energija usmeri v določeno 

aktivnost. 

4. Med zadovoljevanjem potreb prihaja do zniževanja napetosti. 

5. Končno nastopi nova (drugačna) potreba (Jung, 2011; Stroebe in Stroebe, 1994). 

 

Po Kobal Grumovi in Museku (2009) motivacijski proces poteka v zaporednih fazah. Na prvi 

stopnji imamo (po)javljanje potrebe; tej sledi motivacijska dejavnost, ko se dejavno usmerimo 

k iskanju sredstev in objektov, s katerimi lahko izravnamo nastali primanjkljaj. V tretji fazi 

motivacijskega procesa dosežemo cilj, s katerim uravnovesimo neuravnoteženo stanje v 

organizmu in zadovoljimo potrebo. 

 

Jung (2011) pa predstavlja še drugačen prikaz motivacijskega procesa, ki je omejen na 

posamezne faze.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 40 - 

 

Slika 1: Posamezne faze procesa motiviranja (Jung, 2011, str. 369). 

 

Kobal Grumovova in Musek (2009)  menita, da motivacije ni mogoče opazovati neposredno, 

temveč lahko o njej sklepamo le preko vedenja posameznika; na primer napora, ki ga vloži v 

neko dejavnost, preko nalog, ki jih opravlja, in nenazadnje preko tistega, kar nam o lastni 

motivaciji pove sam. Treven (1998) motivacijo označuje kot pomembno aktivnost vodstva, če 

jo proučujemo v povezavi z organizacijo. 

 

Danes se v praksi se pogosto sprašujemo, zakaj so nekateri ljudje bolj motivirani od drugih? 

Tracyjeva (2000, str. 164–165) pravi, da je vse odvisno od pojmovanja samega sebe. Govori o 

»teoriji jaza«, katere temelji so vsebovani v treh osnovnih psiholoških načelih: 

- načelo prepričanja 

 vzpodbude 

okolja 
 potreba / motiv 

 motiviranje 

zaposlenih 

  nadaljnje 

posledice 

  neposredne 

posledice 

  izvedba 

Faza motiviranja zaposlenih: 
 

Motivi oseb se povezujejo z 

vzpodbudami. V ta namen se 

vnaprej ocenjuje in presoja 

neposredne motive in nadaljnje 

posledice. Če so zaželene in je 

njihova dosegljivost osebno 

izmerjena, sledi zaključek: »Jaz 

želim ukrepati!« 

Faza izvedbe: 
  
Odločitev se uresničuje. 

Faza neposrednih posledic: 
 Gre za stanje zadovoljstva; npr. o 

pridobljenih informacijah, 

osvojenih zmožnostih,  

povečanem občutku lastne 

vrednosti itd. 

Faza nadaljnjih posledic: 
  
Poklicna vrednost, priznanje, 

pohvala, kariera, socialna veljava 

itd. 
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Človek ne verjame tistemu, kar vidi, ampak vidi tisto, v kar verjame. Dejansko je dojemanje 

stvarnosti rezultat človekove notranje naravnanosti. 

- načelo pričakovanj 

Karkoli človek z gotovostjo pričakuje, postane njegova samoizpolnjujoča napoved. Uspešni 

ljudje imajo pozitivna pričakovanja. Znano je tudi, da pričakovanja, ki jih imajo ljudje do 

drugih, v veliki meri vplivajo na njihovo obnašanje.   

- načelo skladnosti 

Notranji svet določa zunanjega. Zunanji svet samo odseva notranjo stvarnost. Zato pravimo, 

da vodenje ni odvisno od dejanj, ampak od tega, kaj in kdo je vodja.  

 

Po Dennyju (1997, str. 17–28) navajamo naslednje zakonitosti motivacije: 

1. Za motiviranje moramo biti motivirani. 

2. Za motiviranje je potreben cilj. 

3. Motivacija, ko jo enkrat vzbudimo, ne traja dolgo.  

Motiviranje mora biti stalen proces. V nekaterih organizacijah so uvedli letno ocenjevanje 

dela. Vsak zaposleni se sestane s svojim nadrejenim in njegovo delo je ovrednoteno v 

osebnem razgovoru. Na ta način lahko motivacijo seveda pridobimo, lahko pa jo tudi 

izgubimo. Vendar je namen ocenjevanja dela, če je pravilno izvedeno, motivacija: ko 

razpravljamo o prednostih in pomanjkljivostih, zasnujemo načrt ukrepov za izboljšanje 

samega sebe in svojega dela v prihodnosti.  

4. Za motiviranje je potrebno priznanje.  

Ljudje se bodo borili za priznanje bolj kot za skoraj vsako drugo stvar v življenju. 

Priznanje je lahko tudi samo pohvala. 

5. Soudeležba motivira. 

Prepričajte ljudi, da sprejmejo vaše zamisli. Ne ukazujte. Pridobite ljudi, da se ogrejejo za 

to, kar predlagate. 

6. Če vidimo, da napredujemo, nas to motivira. 

7. Izziv vas motivira samo, če imate možnost za zmago. 

8. Vsakdo ima motivacijsko »varovalko«. 

9. Pripadnost skupini motivira. 

 

Po Tracyjevi (2000, str. 115–120) je za motivacijo za skupinsko delo potrebnih naslednjih pet 

korakov: 
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1. skupni cilji 

Temelj nadpovprečno uspešnih delovnih skupin so skupni končni in etapni cilji. Zaposleni se 

dogovarjajo in dosegajo soglasje glede tega, kakšna je idealna vizija prihodnosti. Potreben je 

tudi temeljit razgovor in razlaga vsake najmanjše podrobnosti etapnih ciljev. 

2. skupne vrednote in prepričanja 

Člani uspešnih skupin imajo enaka prepričanja, enaka načela, vsi podpirajo in verjamejo v iste 

stvari in vedo, zakaj so skupaj. Najbolj učinkovite so skupine ljudi, ki se ujemajo glede 

osnovnih vrednot.  

3. skupni načrti 

V zvezi s skupnimi načrti in aktivnostmi visoko motivirani ljudje vedno vprašajo, katera so 

najpomembnejša področja, na katerih naj bi dosegali rezultate, kaj je treba storiti in kakšna so 

merila uspešnosti. Ključna postavka jasnosti skupnih ciljev je tudi natančno odmerjena 

individualna odgovornost. Vsak mora točno vedeti, kaj mora narediti, in to v odnosu do vseh 

ostalih. Eden najvplivnejših dejavnikov motivacije na delovnem mestu je pritisk sodelavcev, 

kar pomeni, da pazijo drug na drugega, se spodbujajo, si dajejo povratne informacije, saj vsak 

ve, kaj počnejo ostali.  

4. vodja naj bo vzgled 

Vodja skupine je v najboljših skupinah na čelu, je viden, uporablja tehniko »hands on 

management«, kar pomeni, da je popolnoma vpleten v delo. Je med svojimi delavci in je 

vedno viden. 

5. vrednotenje in ocenjevanje delovne uspešnosti 

Najboljše skupine se redno sestajajo in razpravljajo o svojem delu. Pogovarjajo se o poteku 

dela, o izpolnjevanju načrtov v zastavljenih časovnih okvirih, o zamudah, problemih, 

rešitvah… 

 

Motiviranje posameznika ali skupine ljudi ali tima je lahko učinkovito le v pravem okolju. 

Černetič (2007) pravi, da imajo ljudje in organizacije skupne potrebe. Zato se vsa 

pomembnejša vprašanja o vodenju in o odnosih med ljudmi v organizaciji vračajo vedno na 

isto dilemo in sicer, kako individualne potrebe zaposlenih vključiti in uskladiti s kontekstom 

potreb delovne organizacije. Dejstvo je, da so neskladja med zahtevami organizacije in 

zahtevami posameznikov neizogibne, da pa bi jih bilo čim manj, se zelo veliko teoretikov 

socialnega managementa ukvarja s fenomenom celostnega vedenja ljudi in iščejo načine 

najboljše motivacije kot sestavni del poti vodenja zaposlenih do ciljev organizacije. 
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Jung (2011) pojasnjuje, da je motivacija odvisna od kompleksnega učnega procesa, ki je 

povezan z neprekinjenim razvojem človeka. Motivi se tako pridobivajo tekom življenja. Poleg 

tega je definirana kot kompleksno součinkovanje različno aktiviranih motivov v konkretnih 

situacijah, pri čemer je v povezavi z izkušnjami, sposobnostmi in spretnostmi posameznika 

določena smer, moč in trajanje vedenja. Optimalen izkoristek storilnostne motivacije delavcev 

za doseganje ciljev organizacije je odvisen od tega, koliko lahko delavci realizirajo svoje 

lastne cilje z angažiranjem za organizacijo.  

 

Jakopec (2007) pa pravi, da je motivacija proces, ki poteka po naravnih zakonitostih v 

človeku in se ga ne da v celoti pojasniti. Meni tudi, da je želja po motiviranih sodelavcih 

dokaj neumestna, kajti ljudje so po naravi motivirani, saj gre za naraven proces, ki ga ljudje 

nosijo v sebi od rojstva. Organizacije zato bolj potrebujejo ustrezne aktivnosti kot motivacijo 

sodelavcev.  

 

Organizacije se z željo sprostiti celotni potencial zaposlenih oddaljujejo od poveljevanja in 

nadziranja in se vse bolj nagibajo k svetovanju in spodbujanju. Ta sprememba se je pričela, ko 

so delodajalci spoznali, da je nagrajevanje za dobro delo precej bolj učinkovito kot grožnje s 

kazenskimi posledicami za slabo delo (Heller in Hindle, 2001). 

Denny (1997) razlikuje med motiviranjem odnosa in motiviranjem s spodbudami. Motiviran 

odnos se izraža v načinu, kako ljudje mislijo in čutijo. To pomeni njihovo samozaupanje, 

njihovo vero vase in njihov odnos do življenja, bodisi pozitiven ali negativen. O motiviranju s 

spodbudo govorimo takrat, ko posameznik ali tim požanje nagrado za svoje delo. 

Tudi po mnenju Junga (2011) imajo spodbude v motivacijskem procesu odločilno funkcijo, 

kajti z njimi se lahko najhitreje aktivira latentne motive. Sprostijo se tudi določena 

pričakovanja, ki se nanašajo na primerne načine vedenja ali ravnanja za doseganje 

pričakovanega cilja. Nanje vpliva učni proces, ki je rezultat posameznikovih lastnih izkušenj 

ali pa opazovanj ter deljenih izkušenj z drugimi v okolju. 

 

Heller in Hindle (2001) v povezavi z delom govorita o samomotivaciji kot dolgoročni 

motivaciji. Samomotivirani zaposleni dobijo še večji navdih, če jim zaupamo delo v skladu z 

njihovo lastno iniciativo in jih opogumljamo, da prevzamejo odgovornost za celotne naloge. 
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4.1 MOTIV 

Osnova motivacije so individualne potrebe ljudi. Iz posameznikovih prizadevanj po njihovi 

zadovoljitvi izhajajo določena vedenja, ki jih imenujemo motivi. Po Jungu (2006) so motivi 

vse, kar sproža vedenja, usmerjena k določenemu cilju, in pomenijo skupni pojem nekaterih 

pogovornih izrazov kot so nagon, potreba (želja), prizadevanje, hotenje. Določajo vzgibe in 

smer posameznikovega vedenja, ker vsebujejo potrebo, ki izhaja iz nekega pomanjkanja, 

hkrati pa tudi pričakovanje, kako z vedenjem to pomanjkanje zadovoljiti. Avtorji (Buchanan 

in Huczynaki, 2004; Jung, 2011; Možina et. al., 2002; Lipičnik, 2002) pravijo, da so 

individualni, torej značilni za vsakega človeka posebej, pridobljeni iz okolja in se nanašajo na 

socialni vidik človekovega življenja. 

 

Motive lahko delimo po različnih kriterijih glede na: 

- stopnjo zavesti – zavedni in nezavedni motivi, 

- ekstenziteto – celotno ali delno doživljanje izpolnjenih motivov,  

- intenziteto – močni ali šibki motivi, 

- potek – periodični ali neperiodični motivi, 

- osredotočenost ali globino – pomembni ali nepomembni motivi (Jung, 2011, str. 370). 

 

Jung (2011, str. 369) pravi, da se v psihologiji organizacij najpogosteje uporablja naslednjo 

delitev motivov glede na sporočilnost in učinkovitost v določenem poklicu: 

- fizični, psihični in socialni motivi, 

- primarni in sekundarni motivi, 

- notranji in zunanji motivi. 

 

K fizičnim motivom spadajo biološke potrebe, kot so hrana, pijača in bivanje. Psihološki 

motivi so neodvisnost, samouresničevanje in razvoj svojih sposobnosti. Socialni motivi so 

povezani s priznanjem ostalih ljudi. Najpomembnejša sta prijateljstvo in pripadnost določeni 

skupini (prav tam).  

Primarni motivi, kot sta na primer hrana in pijača, so motivi, ki jim vsak človek instinktivno 

sledi od rojstva. Sekundarni motivi so sredstvo za zadovoljevanje ostalih motivov. Eden 

izmed njih je motiv po denarju, ker je z njim mogoče zadovoljiti številne primarne motive  

(prav tam). 
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Delitev med notranjimi in zunanjimi motivi
4
 opisujejo številni avtorji (Brewer in Hewstone, 

2004; Kobal Grum in Musek, 2009; Menn, 2002). Številni avtorji ločijo med zunanjimi in 

notranjimi dejavniki. Zunanje dejavnike predstavljajo oblike zunanjih nagrad in so odvisni od 

okolja in delovne situacije. Doseženi so s priznanji, razvojem možnosti, usposabljanjem in 

napredovanjem. Notranji dejavniki pa so tisti, ki izhajajo iz notranjosti osebe in jih je moč 

doseči z zadovoljitvijo individualnih potreb po dosežkih, odgovornosti, vsestranskosti, 

izzivalnosti, vplivu in odločanju. 

 

Rotar Pancetova (2006) pojasnjuje, da se splošne motivacijske značilnosti v vzgojno-

izobraževalnem procesu v izhodiščni opredelitvi deli na dve smeri. Prva smer obravnava 

motivacijo kot notranjo in zunanjo, druga pa zagovarja stališče, da je motivacija le ena in sicer 

tista, ki izhaja iz človekove notranjosti. Meni, da zunanje motivacijske spodbude, ki jih 

človek zaznava s pozitivnim in negativnim predznakom, v določeni meri lahko vplivajo na 

njegovo motiviranost, vendar ključne odločitve in odgovornost za izvrševanje določene 

dejavnosti posameznik vedno sprejema sam. 

Obe smeri s številnimi argumenti utemeljujeta svoji izhodišči pri obravnavi motivacije. Če 

nanju gledamo z distance, ugotovimo, da se medsebojno ne izključujeta, temveč dopolnjujeta 

vedenje o naravi motivacije. Prva smer ob delitvi na notranjo in zunanjo motivacijo priznava, 

da med njima ne moremo potegniti ostre meje, ker se lahko neprestano spreminjata, 

kombinirata in prehajata  druga v drugo. Druga smer nam daje poglobljeno razlago notranje 

motivacije, ob tem pa ne more zanikati vpliva zunanjih motivacijskih spodbud na potencialno 

možnost dviganja in upadanja notranje motivacije (prav tam).  

 

Marentič Požarnikova (2000) pravi, da o notranji, avtonomni ali intrinzični motivaciji 

govorimo takrat, kadar se posameznik ukvarja z neko dejavnostjo zato, ker ga ta osrečuje in 

zadovoljuje. Cilj njegove dejavnosti je v aktivnosti sami, ki je samonagrajujoča, in ni nujno, 

da ima kakšno zunanjo vrednost. Osnovo notranje motivacije predstavljata radovednost in 

interes. O zunanji, heteronomni ali ekstrinzični motivaciji pa govorimo takrat, kadar se 

posameznik ukvarja z neko dejavnostjo zaradi posledic, ki ji sledijo. Pri njej so torej 

poudarjeni zunanji cilji, h katerim je aktivnost usmerjena. Najpogostejša sredstva, ki 

podpirajo zunanjo motivacijo, so: pohvala in graja, nagrada in kazen, ocene in povratne 

informacije, sodelovanje in tekmovanje, štipendiranje in študijski režim. Delimo jih na 

                                                 

4
 Tej delitvi tudi namenjamo večjo pozornost. 
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pozitivna (na primer pohvala, nagrada) in negativna (na primer graja, kazen) motivacijska 

sredstva. Raziskave v okviru storilnostne motivacije so pokazale, da na posameznika delujejo 

zelo različno, kar je odvisno od njegovih zaznav kompetentnosti in kontrole. 

 

Petz (2006) pravi, da je zunanja motivacija odvisna od okolice in je del delovne situacije. 

Človeka dela pomembnega. Doseže se lahko neposredno s priznanji, razvojem znanosti z 

usposabljanjem in kariernimi priložnostmi. Musek in Pečjak (2001) menita, da se bo vsakdo 

bistveno bolj potrudil, če bo notranje motiviran, in bo uspešen pri dejavnostih, če jih bo 

opravljal z velikim veseljem. Zato je zaželeno, da se poklicno delo posameznika ujema z 

njegovimi interesi.  

4.1.1 MOTIVI, POMEMBNI ZA DELO 

Motivacija je še posebej pomembna pri važnih življenjskih opravilih, kamor sodi tudi delo. 

Kadar motivacijo povezujemo z delom, govorimo o storilnostni motivaciji
5
. Pojem se nanaša 

na posameznikove težnje po dosežkih pri dejavnostih, s katerimi se ukvarja. Dejavnosti 

vsebujejo elemente tveganja, njihovi končni rezultati pa se tudi merijo. Posameznik se z njimi 

ukvarja zaradi svojih interesov ali pa zaradi zunanjih spodbud. Marentič Požarnikova (2000) 

zato storilnostno motivacijo označi kot prehod med notranjo in zunanjo motivacijo. 

 

Musek in Pečjak (2001) menita, da med posamezniki obstajajo znatne razlike v storilnostni 

motivaciji, ki so delno posledica pričakovanj. Bolj ko se nekomu zdi dosežek vreden in 

verjeten, tem bolj bo storilnostno naravnan. 

 

Po Tracyjevi (2000, str. 113) imajo ljudje na delovnem mestu dve osnovni potrebi, ki ju 

morajo zadovoljiti: 

- avtonomnost oz. potreba po tem, da izstopajo kot posamezniki  

Ljudje potrebujejo občutek, da so pomembni in dragoceni, različni in individualni. 

Pomembno je, da jih vodje dojemajo ločeno od drugih in jih cenijo zaradi njih samih in 

njihovega dela. 

- pripadnost oz. občutek, da so del nečesa, kar je večje od njih 

 Ljudje potrebujejo občutek pripadnosti večji skupini, ki poskuša doseči nekaj dragocenega, 

vrednega truda.  

                                                 

5
 angleško »achievment motivation«, nemško »Leistungsmotivation« 
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Bolj kot ekonomski vplivi in spremembe fizičnih, tehničnih delovnih pogojev na vedenje in 

storilnost zaposlenih vplivajo socialni faktorji. Upravljanje s človeškimi viri zato poseben 

pomen pripisuje socialnim pogojem in medsebojnim odnosom na delovnem mestu. V 

organizacijsko strukturo se tako poskuša načrtno vnesti naslednje domneve: 

1. Človek je v večini motiviran zaradi svojih socialnih potreb. Svojo lastno identiteto 

sprejema skozi odnose z ostalimi.  

2. Delo je kot posledica industrijske revolucije popolnoma izgubilo smisel, zato mora 

delo ponovno dobiti smisel skozi socialne odnose.  

3. Vodje lahko najbolj vplivajo na zaposlene, če jim lahko zadovoljijo socialne potrebe 

in potrebe po priznanju  (Jung, 2006, str. 379). 

 

Jung (2011, str. 370) pravi, da so vodje iz gospodarstva in javnih služb kot najpomembnejše 

motivacijske dejavnike zaposlenih navedli naslednje: 

- Zaposleni pričakujejo določen kvalificiran položaj s pravičnim plačilom in poklicno 

varnostjo. 

- Zaposleni v svoji dejavnosti iščejo samopotrditev, odločanje o sebi, soodločanje in 

lastni razvoj. 

- Zaposleni želijo »socialno izmenjavo« in kontakt s sodelavci. 

- Zaposleni so motivirani k storilnosti, ko so njihove potrebe zadovoljene. 

 

V raznih storilnostnih situacijah se pri vsakem človeku običajno v različnih sorazmerjih 

prepletata dva vidika: želja po uspehu in strah pred neuspehom. Nekateri znanstveniki so željo 

po uspehu označili kot pozitivno, strah pred neuspehom pa kot negativno storilnostno 

motivacijo (Rotar Pance, 2006).  

 

Jung (2011, str. 371) pravi, da rezultati raziskav kažejo, da so za delovni proces pomembni 

naslednji motivi: 

- STORILNOSTNI MOTIV 

Ljudje se razlikujejo v svojih željah in ambicijah. Nekateri si postavljajo visoke cilje in jih 

tudi dosegajo, drugi pa nizke. Po Musku in Pečjaku (2001) se razlikujejo v ravni aspiracij,  

ciljev in dosežkov, ki jih nameravajo dosegati v prihodnosti. Aspiracije so tem višje, čim višji 

so bili prejšnji dosežki na tem področju.  
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Storilnostni motiv se pri ljudeh odraža, kadar doživijo zadovoljitev, če dosežejo cilje, ki so si 

jih sami postavili. Po Jungu (2011) je vsak človek motiviran, vendar je težnja po storilnosti 

pri nekaterih bolj izražena kot pri drugih. Visoka motivacija pri ljudeh običajno izhaja iz želje 

po opravljanju določenih nalog. K storilnosti jih ženejo predvsem težke naloge. Materialno 

nagrajevanje jih le malo stimulira, denar pa jim predstavlja le sredstvo za ocenjevanje lastnih 

storitev v primerjavi z ostalimi delavci. Po Rheinbergu (2008) se pri storilnostnem motivu za 

lastno sposobnost ne pričakuje nekega dobička, temveč gre za obvladovanje izziva in 

doživljanje uspeha z lastnim naporom.  

- MOTIV PO KOMPETENTNOSTI 

Motiv po kompetentnosti prinaša ljudem željo po obvladovanju okolja. Izraža se v 

prizadevanju po poklicnem razvoju, po kvalitetnih storitvah in v želji imeti vpliv pri 

nadaljnjem razvoju. Za poklicni uspeh predstavlja ta motiv verjetno najpomembnejšo vlogo, 

posebej tam, kjer je potrebna iniciativnost in kreativnost. Kadar se zaposleni, ki imajo visoko 

motivacijo po kompetentnosti, soočijo z rutinskimi ali zelo kontroliranimi dejavnostmi, lahko 

pride do frustracij (Jung, 2011, str. 371). 

- MOTIV PO DRUŽABNOSTI (PO KONTAKTU) 

Motiv po družabnosti pri ljudeh izhaja iz želje biti skupaj z drugimi oziroma iz želje biti 

integriran v neki socialni skupini. Iz pripadnosti skupini si človek obeta zaščito in/ali 

priznanje, pa tudi družabnost. Te potrebe so pri ljudeh različno izražene. Samozavestni ljudje, 

ki so v življenju brez skrbi, imajo manjšo potrebo po tem kot ljudje, ki na socialne vplive 

reagirajo bolj občutljivo in negotovo. Manjšo potrebo po družbi imajo tudi ljudje, ki na ostale 

ljudi gledajo z nezaupanjem in zaničevanjem. V organizacijah iz motiva po družabnosti sledi 

izpolnjevanje poklicnih dejavnosti z nujnim skupnim delom z ostalimi zaposlenimi. Ta motiv 

se lahko podpira s poklicnimi prostočasnimi dejavnostmi kot so npr. športna društva, pevski 

zbori itd., pa tudi s praznovanji v podjetju, počastitvijo jubilejev ... (prav tam). 

- MOTIV PO DENARJU  

Motiv po denarju je najbrž najbolj viden delovni motiv, istočasno pa tudi najtežji in najbolj 

raznolik nagib ljudi, kajti pomen tega motiva je pri različnih ljudeh različno izražen. Denar 

lahko predstavlja materialno in celo emocionalno vrednoto. Po eni strani usmerja vrednost, ki 

jo pripisujemo denarju, po drugi strani pa denar lahko služi tudi kot merilo za storitev, ugled, 

moč ali varnost. Moč motivacije, ki izhaja iz motiva po denarju, se ravna po pričakovanjih 

ljudi. Ravno mladi ljudje, ki so na začetku poklicne poti in imajo optimistična pričakovanja za 

prihodnost, imajo močno motivacijo po denarju. Denar predstavlja močno motivacijsko 
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sredstvo, kajti z njim si ljudje lahko privoščijo zadovoljitev različnih materialnih potreb (prav 

tam). 

- MOTIV PO VARNOSTI  

Motiv po varnosti je osnovno prizadevanje ljudi, da se ubranijo dejanskih in možnih 

nevarnosti in ovir, ki jim preprečujejo zadovoljitev njihovih potreb. Obstajajo razlike med 

zavednimi in nezavednimi motivi po varnosti. Zavedni motiv po varnosti je usmerjen v to, da 

se ljudi zaščiti pred možnimi nevarnostmi v življenju, nezavedni motiv po varnosti pa je lahko 

pri nekaterih ljudeh dominanten celo življenje in določa vse njihove odločitve. Glede na 

varnost vsak človek oblikuje svoja razmišljanja. Kako močno ta razmišljanja vplivajo na 

življenje, je različno pri različnih osebah. Večina ljudi ima močno željo po varnem delovnem 

mestu. Če je ta potreba premočno izražena, lahko učinkuje na iniciativnost, kreativnost in 

storilnost zaposlenih (prav tam). 

- MOTIV PO PRESTIŽU (STATUSU) 

   Motiv po prestižu temelji na razlikovanju od drugih ljudi. Motiv je močneje izražen pri 

mladih ljudeh, starejši pa so večinoma že dosegli zadovoljujoči rang ali pa so se sprijaznili s 

sedanjo pozicijo (prav tam). 

 

Rheinberg (2008) pravi, da je pri notranji motivaciji delo samo tisto, ki človeka zadovoljuje in 

mu daje možnosti učenja (raznolikost nalog, zanimive in celostne naloge, možnosti učenja). 

Dejavnosti potekajo same od sebe brez potrebnih vzpodbud. Jung (2011) pa je mnenja, da bolj 

kot je osebi določena aktivnost v veselje, bolj je produktivna. Pri enostavnih nalogah je 

notranja motivacija majhna, pri kompleksnih nalogah pa relativno visoka, zato zunanji motivi 

ne morejo biti zadovoljeni s samo dejavnostjo, ampak skozi posledice dela ali skozi 

spremljevalne okoliščine. Po Musku in Pečjaku (2001) so zato močno storilnostno motivirani 

tisti ljudje, ki jim ob težavnih nalogah ni žal truda ter si vztrajno in močno prizadevajo. Ovire 

jih pri tem zlepa ne odvrnejo, temveč spodbudijo k še večjim prizadevanjem in dovršenosti. 

 

Yun Dai in Sternberg (2004) poudarjata, da je pomembno, da imajo zaposleni možnosti za 

ukrepanje v skladu s svojimi zmožnostmi, da preprečijo dolgčas ali strah, da ob delu občutijo 

duševni in telesni izziv ter uživajo v svojem delu. Po Heckhausnu in Heckhausnu (2006) jim 

pomemben motiv za delo predstavlja tudi to, da so ponosni na svoje delo, kajti psihično in 

fizično se dobro počutijo, če njihova dejavnost prinaša uspehe. Po Kleinbecku in Kleinbecku 

(2009) na dvig motiviranosti zaposlenih za delo vplivajo pravila, splošna politika in sistem 
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nagrajevanja v posamezni organizaciji, po Sauerlandu in Weihkampu (2009) pa premišljena 

izbira osebja, optimalni plačilni sistem, skupni ukrepi za strukturiranje delovnih mest, varnost 

delovnega mesta, možnost nadaljnjega izobraževanja, pomembnost službenih izletov in 

možnosti napredovanja. Sonntag in Stegmaier (2007) menita, da morajo zaposleni stalno 

izpopolnjevati svoje znanje in sposobnosti, po Lasku in Buschu (2006) pa mora biti za razvoj 

posameznikovih talentov zaposlenim dobro poznana vizija ustanove ter jasne strategije in cilji 

za njeno uresničitev. 

4.1.2 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI 

Motivirati pomeni vzpodbuditi ljudi z določenimi sredstvi, motivacijskimi dejavniki, da bodo 

opravili dane naloge učinkovito in na podlagi lastne odločitve. Sredstva so lahko različne 

nagrade, priznanja in druge oblike stimulacije, ki delujejo v smeri pozitivnega motiviranja in 

zadovoljujejo osebne potrebe. Grožnje ali kazni pa so oblike negativnega vzpodbujanja, ki 

osebo odvračajo od ciljev in akcij (Plut, 1995). 

 

Locke (2000) na podlagi raziskav, ki so ugotavljale medsebojno odvisnost med postavljenimi 

cilji in delovnimi strategijami ter delovnimi učinki, ugotavlja povezavo motivacije z znanjem 

in storilnostjo. Številni avtorji (Beck, 2003; Brewer in Hewstone, 2004; Locke, 2000; Kobal 

Grum in Musek, 2009) govorijo tudi o tesni prepletenosti motivacije z emocijami. Konrad 

(1994) pravi, da delovno vedenje ni samo sebi cilj, temveč je sredstvo za zadovoljevanje 

temeljnih potreb. Cilji, želje in potrebe, ki so povezani z delovnim vedenjem predstavljajo 

motivacijske dejavnike.  

 

Po Lipičniku (1997, str. 32) na motivacijo najbolj vplivajo trije dejavniki:  

- individualne razlike, 

- značilnosti dela, 

- organizacijska praksa. 

Individualne razlike lahko opredelimo kot osebne potrebe, vrednote, stališča in interese. 

Nekatere motivira denar, druge varnost, tretje izzivov polno delo. 

Značilnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Vključujejo zahteve 

po različnih zmožnostih, določajo, kateri delavec lahko opravi naloge od začetka do konca, 

pogojujejo pomembne lastnosti dela, samostojnost pri delu ter določajo vrsto in širino 

povratnih informacij, ki jih dobi zaposleni o svoji uspešnosti.  
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Organizacijsko prakso sestavljajo pravila, splošna politika, vodstvena praksa in sistem 

nagrajevanja v podjetju. 

 

Černetič (2007) meni, da so motivacijski dejavniki v različnih okoljih in obdobjih različno 

pomembni in se med seboj različno dopolnjujejo. Po Lipičniku (1997) jih delimo na primarne 

(biološki in socialni) in sekundarne (interesi, stališča, navade), po Hellerju in Hindleju (2001) 

pa na finančne in nefinančne spodbude. Pravita, da obstaja mnogo vrst spodbujanja 

zaposlenih in vsaka učinkuje drugače, med najpogostejšimi pa so priznanje, denar, zdravo 

delovno okolje in prednosti za družinske člane. Černetič (2007) pa pravi, da je bilo na podlagi 

različnih raziskav, ki so bile opravljene pri nas, ugotovljeno, da sta najpomembnejša 

motivacijska dejavnika osebni dohodek in zanimivo delo. 

 

Po Lipičniku (1997, str. 31) so z delom in vrednotenjem dela povezani naslednji motivacijski 

dejavniki: 

- primerno delovno okolje, 

- možnost napredovanja, 

- razporeditev delovnega časa, 

- možnosti strokovnega usposabljanja, 

- zanimivo delo, 

- medsebojni odnosi med sodelavci, 

- možnost polnega uveljavljanja delovnih sposobnosti, 

- stalnost in zanesljivost zaposlitve, 

- osebni dohodek, 

- priznanje za uspešnost pri delu in 

- soodločanje o delu in gospodarjenju. 

 

Možina (2000, str. 172) omenja naslednje značilnosti dela, ki močno motivirajo zaposlene k 

nadpovprečnim rezultatom: 

- delo z izzivi, 

- možnost prispevka k organizacijskim ciljem, 

- možnost za razvoj in uporabo svojih sposobnosti, 

- možnost vplivati na odločitve, ki zadevajo delo, 

- plačilo za opravljeno delo, 
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- možnost svobodne osebne rasti in delovne kariere ter 

- možnost prispevka k organizacijskim ciljem.  

 

Zaposlenim pomemben motiv za delo predstavlja tudi to, da so ponosni na svoje delo. 

Psihično in fizično se dobro počutijo, če njihova dejavnost prinaša uspehe. (Heckhausen in 

Heckhausen, 2006).   

 

Kleinbeck in Kleinbeck (2009) ločita motivacijske dejavnike strokovnjakov, vodilnih in 

drugih zaposlenih. Strokovnjake motivira aktivizacija višjih potreb, kot so napredovanje, 

spoštovanje in samouresničitev. Drugi zaposleni, ki niso v vodstveni hierarhiji, so poleg plače 

motivirani z varnostjo zaposlitve, kompenzacijami in zadovoljstvom z delom. Glavni 

motivatorji vodilnih pa so plača in bonitete, participacija pri moči, oblikovanju ciljev in 

politike organizacije. 

4.1.2.1 Materialni motivacijski dejavniki 

 

Med materialne motivacijske dejavnike uvrščamo poleg plače oziroma osebnih dohodkov še 

najrazličnejše nagrade, premije, bonuse ter dodatke. Razdelimo jih v dve skupini: 

- neposredni materialni oziroma denarni prihodki, ki jih dobijo zaposleni v denarju; 

- posredni materialni prihodki, ki prispevajo k višjemu individualnemu standardu 

zaposlenih, čeprav jih ti ne dobivajo v obliki denarja (Černetič, 2007, str. 238). 

 

Raziskave o delovanju ekonomske motivacije ugotavljajo, da je posamezna oblika 

nagrajevanja spodbudna samo toliko časa, dokler je dinamična in uveljavlja razlikovanje pri 

obračunu zaslužka. Ko pa določena oblika delitve postane ustaljena, jo delavci sprejemajo kot 

dejstvo in motivacijska vrednost izostane. Nesporno je ugotovljeno, da ima ekonomska 

motivacija spodbudni učinek, ni pa dovolj natančno proučeno, katera oblika denarne 

spodbude deluje na delavca najmočneje (Uhan, 2000). Prav tako meni Jakopec (2007), da 

bodo v primeru motiviranja zaposlenih za plačo, ti hoteli brezpogojno vedno višjo, ne glede 

na obseg in kakovost opravljenega dela. Plača torej ne motivira (ni učinkoviti motivator), 

ampak le začasno povečuje zadovoljstvo, ki se hitro spreminja v nezadovoljstvo zaradi večjih 

osebnih potreb. 
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Uhan (2000) nadalje ugotavlja, da ekonomska motivacija ne deluje enako na vse skupine 

delavcev. Delavci, ki opravljajo enostavna, lahka in malo zahtevna dela in s svojimi zaslužki 

komaj pokrivajo potrebe za svojo eksistenco in eksistenco svojih družin, so veliko bolj 

občutljivi glede materialne motivacije od delavcev, ki prejemajo tolikšne zaslužke, da njihov 

obstoj ni ogrožen. V čim večji meri je z zaslužkom zagotovljen normalen način življenja 

delavcem in njihovim družinam in v čim večji meri je zagotovljena tudi socialna varnost za 

naslednje obdobje, v tem večji meri se kot motivacijski dejavniki pojavljajo poleg materialne 

motivacije tudi drugi motivacijski dejavniki. Na zadovoljstvo in stopnjo zadovoljenosti potreb 

in ciljev delavcev v veliki meri vpliva že narava dela, ki ga delavci izvajajo v delovnem 

procesu. Delavci so bolj zadovoljni z delom, če je njihovo delo različno, strokovno in 

zahtevno. Praksa oblikovanja motivacijskih dejavnikov kaže najboljše rezultate v primeru, da 

je ekonomska motivacija kombinirana s hkratnim in celovitim delovanjem večjega števila 

motivacijskih dejavnikov (prav tam). 

Uhan (prav tam, str. 22) pravi, da teorija ekonomske motivacije ustreza zlasti za naslednje 

skupine delavcev: 

- delavci z nizkimi zaslužki; 

- mladi delavci, ki si ustvarjajo družino in dom ter imajo zato velike potrebe; 

- posebna vrsta ljudi, ki so jim materialne dobrine smisel življenja. 

 

Heller in Hindle (2001) pravita, da nagrade v obliki povišanja plač ali finančnih ugodnosti za 

priznavanje dosežkov preprečujejo, da bi pomembni strokovnjaki zapuščali organizacijo, ali 

spodbuja posameznike, da prevzemajo večje odgovornosti pri svojem delu. Vendar pa ima ta 

vrsta nagrajevanja pogosto le kratkoročno motivacijsko vrednost. Prav tako pa lahko pripelje 

tudi do negodovanja pri drugih zaposlenih in slabih medsebojnih vplivov znotraj delovne 

skupine. V naslednji tabeli so prikazane nagrade in dejavniki. 
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Tabela 2: Upoštevanje finančnih nagrad (Heller in Hindle, 2001, str. 346). 

NAGRADA 
DEJAVNIKI, KI JIH MORAMO 

UPOŠTEVATI 

POVEČANJE PLAČ 

Povečanja naj zadevajo osnovno plačo. 

- Denar je močan kratkoročni dejavnik 

motivacije: višje kot je zvišanje, višja bo 

motivacija. 

- Vpliv se relativno hitro izgubi. 

PROVIZIJA IN BONUSI 

Enkratna izplačila, vezana na cilje. 

- Povečuje motivacijo in zadovoljstvo pri 

delu. 

- Lahko pride do težav pri določanju višine 

in razmerja tovrstnih nagrad glede na 

osnovno plačo. 

GIBLJIVI DEL PLAČE  

Redna plača se poveča v skladu z 

zastavljenimi cilji in količino opravljenega 

dela. 

- Motivira in spodbuja tudi zaradi plačila 

davkov na dohodnino. 

- Slabša stran je časovni razpon med časom, 

ko je bil denar zaslužen, in dejanskim 

izplačilom gibljivega dela. 

DELNICE 

Možnosti ugodnega nakupa delnic ali 

nepremičnin. 

- Spodbuja lojalnost in daje občutek 

vključenosti. 

- Najučinkovitejše motivacijsko sredstvo, 

ker so lahko izplačila precejšnja. 

- Nagrada ni takojšnja in začetne prednosti 

so manjše.  

POSEBNE PREMIJE 

Pomoč pri hipoteki, zavarovanje in druge 

postavke v okviru zgornje meje dopustnih 

davčnih obremenitev. 

- Precej zavezuje zaposlene in ima nizko 

motivacijsko vrednost. 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA 

DRUŽINSKE ČLANE 

Subvencionirane sheme zdravstvenega 

zavarovanja za družinske člane. 

- V interesu organizacije je, da so zaposleni 

zdravi. 

- Ima nizko motivacijsko vrednost, ker se 

vse bolj pričakuje, da bo zdravstveno 

varstvo zagotavljala organizacija. 
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Po Černetiču (2007) je delovna uspešnost posameznika najbolj neposredna in kot motivacijski 

dejavnik tudi najbolj učinkovita, saj je plača zaposlenega odvisna od njegove lastne 

uspešnosti in deluje kot motivacijski dejavnik za usmerjanje aktivnosti zaposlenega
6
.  

 

Številne raziskave pa tudi sama praksa kažejo, da imajo materialni dejavniki omejen in 

kratkoročen vpliv na motivacijo zaposlenih, so pa pomembni v kombinaciji z ostalimi 

motivacijskimi dejavniki.  

4.1.2.2 Nematerialni motivacijski dejavniki 

 

Černetič (2007) pravi, da je temeljno izhodišče prakse motiviranja v sodobnih organizacijah, 

da je motivacija posameznikov za delo večja, čim več različnih potreb lahko z njim zadovolji 

posameznik. Nujno je treba upoštevati, da ljudje želijo zadovoljiti veliko različnih potreb z 

delom, ne samo eksistenčnih in materialnih. Vse bolj pomembne postajajo tako imenovane 

potrebe višjega reda, predvsem individualni razvoj in potrditev lastnih sposobnosti ter 

samostojnost pri delu. Po Uhanu (1995, str. 30–31) je pomembno opozoriti na dejstvo, da vse 

novejše motivacijske teorije ugotavljajo velik pomen tistih motivacijskih dejavnikov, ki jih je 

mogoče razvijati prav skozi različne oblike organizacijske participacije zaposlenih 

(pripadnost, samopotrjevanje, kreativnost, osebni razvoj, identifikacija s cilji organizacije 

itd.). Med najpomembnejše nematerialne dejavnike našteva naslednje: 

- dobri medsebojni odnosi s sodelavci, 

- uspeh pri delu, 

- dajanje odgovornosti in priložnosti zaposlenim, 

- pohvale in priznanja za dobro opravljeno delo, 

- primerno delovno in življenjsko okolje, 

- ugodna razporeditev delovnega časa, 

- možnost strokovnega usposabljanja in izobraževanja ob delu, 

- možnost napredovanja, 

- možnost vpeljevanja svojih sposobnosti v delo, 

- možnost soodločanja pri pomembnih odločitvah, 

- možnost sodelovanja pri postavljanju ciljev podjetja, 

                                                 

6
 Praksa potrjuje, da državni varčevalni ukrepi z ukinitvijo delovne uspešnosti v javni upravi zmanjšujejo 

motivacijo zaposlenih v VDC-jih. 
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- poznavanje rezultatov dela, 

- poznavanje ciljev in poslanstva podjetja ter  

- stalnost in zanesljivost zaposlitve.  

 

Tudi Heller in Hindle (2001) v povezavi s spodbujanjem motivacije govorita o nedenarnih 

nagradah. Pravita, da je dosežek že sam po sebi nagrada, vendar nikoli ne zadostuje. Kdor je 

kaj dosegel, želi tudi priznanje.  

Avtorja (prav tam, str. 345) opozarjata na upoštevanje naslednjih nedenarnih nagrad, ki so 

prikazane v naslednji tabeli: 

Tabela 3: Upoštevanje nedenarnih nagrad (Heller in Hindle, 2001, str. 345). 

NAGRADA 
DEJAVNIKI, KI JIH MORAMO 

UPOŠTEVATI 

PRIZNANJE 

Ročno napisano obvestilo, graviran predmet 

s priznanjem. 

- Pogosto spregledana oblika nagrade, ki je 

osebna, kratko- in dolgoročno učinkovita. 

DARILA IN PRIVILEGIJI 

Počitnice, športni rekviziti, trgovsko blago. 

- Deluje takoj in spodbuja kratkoročno. 

- Ni nujno, da izpolni dolgoročne 

motivacijske potrebe. 

POSEBNI DOGODKI 

Dogajanje med vikendi, zabave, obiski 

gledališča. 

- Vključuje zaposlene vseh ravni. 

- Lahko spodbuja sproščenost, povezanost in 

motivira zaposlene. 

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 

Tečaji v organizaciji ali zunaj nje. 

- Učinkovito, ciljno usmerjeno šolanje se 

bogato povrne. 

- Družba pridobi usposobljenega 

zaposlenega, ki se obenem čuti cenjenega. 

RAZVIJANJE SAMEGA SEBE 

Osebno nepoklicno izobraževanje. 

- Motivacijska vrednost je zelo visoka. 

- Dviganje samopodobe povečuje ravni 

storilnosti pri delu. 

OPREMA 

Službeni avtomobil, računalnik. 

- Draga oprema zelo motivira. 

- Treba je zagotoviti, da se bo oprema v 

celoti uporabljala. 
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Tracyjeva (2000, str. 113 - 114) meni, da ljudi najbolj motivira: 

1. Zanimivo, izzivov polno delo, zaradi katerega se morajo bolj potruditi 

Nič ni slabšega za motivacijo kot dolgočasno, ponavljajoče se delo oziroma več dela kot 

imajo ljudje, srečnejši so. 

2. Občutek pripadnosti skupini 

Tovrstno motivacijo vodje dosežejo tako, da se z ljudmi pogovarjajo, jih sprašujejo, kako jim 

gre, jim povedo, kaj počnejo oni, kakšni problemi se pojavljajo, kakšne izzive srečujejo, tako 

da ljudje občutijo, da so pomemben del skupine in da vedo, kaj se dogaja. Ljudje to 

obožujejo, ker na ta način zadovoljujejo nezavedno potrebo po pripadnosti. 

3. Osebna odgovornost za rezultate dela 

Sposobni ljudje bodo zrasli pod pritiskom odgovornosti. Osebna odgovornost za rezultate daje 

ljudem občutek, da so resnično pomembni in da njihovo delo resnično nekaj pomeni.   

4. Priložnosti za osebnostno rast in napredovanje 

Več kot vodje vlagajo v ljudi, bolj kot jih izurijo, več različnih nalog kot jim dodelijo, več kot 

imajo priložnosti za osebnostno napredovanje in napredovanje na delovnem mestu, bolj so 

motivirani pri svojem delu. 

 

Pomembne nematerialne vzpodbude po Jungu (2006) so možnost sodelovanja pri odločanju, 

socialna komunikacija in stremljenje k samouresničitvi, po Černetiču (2007) pa priznanje, 

promocija, odlikovanja, samostojnost in osebni razvoj. Uhan (2000) poudarja pomen 

dinamičnosti dela. Sonntag in Stegmaier (2007) pa kot pomembne motivacijske dejavnike 

izpostavita kognitivne in socialne kompetence, osebnost, zdravje, prilagajanje organizacijskim 

spremembam in kreativnost zaposlenih ter njihovo preživljanje prostega časa. 

 

Černetič (2007) pravi, da sredstva motiviranja, kot so priznanje, promocije, odlikovanja, 

samostojnost, osebni razvoj itd. posredno ali neposredno zagotavljajo materialno zadovoljitev 

potreb. Ilgen in Sheppard (2001) pa menita, da naj bi bil posameznik visoko produktiven, če 

bi bil njegov »output« tesno povezan z nagrado, vendar pa bi se v takšnem primeru lahko 

zmanjšalo sodelovanje med člani tima in bi tako posledično lahko upadla produktivnost 

posameznika in tudi produktivnost tima. Na podlagi tega se je zelo težko odločiti, kdaj 

nagrajevati koga in v kolikšni meri. Odgovornost vodij je, da presodijo, katere vrste nagrad je 

v določenem trenutku smiselno uporabiti. 
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Sistem nagrajevanja v javnem sektorju ne sledi potrebam VDC-jev ter željam in 

pričakovanjem zaposlenih in še vedno temelji na togih modelih nagrajevanja, ki zelo 

nestimulativno deluje na tiste, ki so pripravljeni delati bolje in več. Vseeno pa v praksi kaže, 

da nekateri pogoji dela delujejo motivacijsko. Eden izmed  motivacijski dejavnikov je varnost 

zaposlitve in stabilno delovno okolje. Varnost delovnega mesta se kaže tudi v tem, da je plača 

zagotovljena in se izplačuje redno vsak mesec.  

4.2 MOTIVACIJSKE TEORIJE 

Teorije o motiviranosti skušajo razložiti človekov odnos do dela in dati odgovor na vprašanje, 

zakaj človek dela in od katerih dejavnikov je odvisno njegovo delo. 

 

Kljub desetletja dolgim poskusom razložiti, kaj motivira ljudi, še danes nimamo enotne teorije 

motivacije (Jung, 2011). Becker (2002) pravi, da obstajajo različni med seboj dopolnjujoči 

poskusi razložiti, kako, kaj in v kakšni smeri motivirati ljudi v organizacijah. 

 

Delovanje in odzivanje zaposlenih razlagajo različne motivacijske teorije. Povedo nam, kaj 

človeka žene k delu, kaj si pri delu prizadeva doseči in kako se to dogaja (Konrad, 1994). Ena 

od skupnih in osnovnih ugotovitev številnih avtorjev (Berthel in Becker, 2003; Buchanan in 

Huczynski, 2004; Certo, 2003; Černetič, 2001; Heller in Hindle, 2001; Jung, 2011; Rosenstil 

v., Regnet in Domsch, 2003) je, da je človekova navdušenost za delo odvisna od stopnje 

njegove motivacije, od te pa njegova produktivnost in delovna uspešnost. Heller in Hindle 

(2001) pa pravita, da različne motivacijske teorije ugotavljajo, da bodo zaposleni delovali 

pozitivno, če bodo dobili priložnost in ustrezno spodbudo.  

 

Motivacijske teorije si prizadevajo razložiti vzroke za vedenje ljudi in procese, ki povzročajo 

vedenje. Po mnenju številnih avtorjev (prav tam) se v psihologiji motivacije največkrat delijo 

na: 

- teorije, ki se ukvarjajo s tem, »kaj« motivira vedenje in jih imenujemo vsebinske 

teorije (Maslow, Herzberg, Alderfer, Hackman-Oldham idr.); 

- teorije, ki so bolj osredotočene na »kako« motivirati vedenje in jih označujemo kot 

procesne teorije (Vroom, Leavit, Fromm, teorija X;Y;Z idr.); 

- dodatne (novejše) motivacijske teorije. 
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Po Rosenstilu v., Regnetu in Domschu (2003) vsebinske teorije razlagajo, k čemu ljudje 

stremijo, po McShane in Von Glinowi (2003) dajejo tudi odgovore na vprašanje, zakaj imajo 

posamezniki v različnem času različne potrebe. Berthel in Becker (2003) pa pravita, da 

vsebinske teorije ugotavljajo predvsem način, število in pomen vedenja, ki je osnova 

določenim motivom, medtem ko se procesne teorije posvečajo dinamičnemu dogajanju. Po 

mnenju Certa (2003) in Armstronga (2003) so procesne motivacijske teorije nadgradnja 

vsebinskih motivacijskih teorij in so usmerjene na psihološke procese. Iščejo odgovore na 

vprašanja, kako se vedenje posameznika vzpodbuja, usmerja, vzdržuje in končuje. Francesco 

in Gold (2005) poudarjata, da procesne teorije omogočajo globlji nivo analize, dopuščajo 

individualne razlike, dajejo bolj realne napotke in tehnike motivacije. 

 

Konrad (1994) meni, da se moramo nasloniti na določeno teorijo osebnosti, če hočemo meriti 

motivacijo. V razvoju psihologije dela lahko zasledimo poskuse uporabe teoretičnih spoznanj 

iz raznih šol. Prenašati ta spoznanja v delovno situacijo pa ni lahko, ker je treba vseskozi 

upoštevati določene praktične zahteve in omejitve. Praktični problemi predstavljajo vedno 

nove izzive glede razlage človeškega vedenja pri delu. 

 

Tracyjeva (2000) je mnenja, da je oblikovanje okolja, ki motivira ljudi za opravljanje 

dolžnosti po njihovih najboljših močeh, največ, kar vodje lahko vložijo v organizacijo. 

Vendar pa se morajo zavedati, da so ljudje zelo kompleksna bitja. Vsak posameznik ima 

edinstvene izkušnje in ozadje, potrebe, ki temeljijo na posameznikovi osebnosti, okolju, 

dosedanjem življenju in delu. Razmisliti morajo o njihovih različnih potrebah in nato poiskati 

idealno strukturo, ki jo lahko oblikujejo okoli vsakega posameznika, da bi opravljal dolžnosti 

po svojih najboljših močeh. 

 

Da bi dosegli pričakovano vedenje zaposlenih, moramo pri oblikovanju motivacijskih 

modelov upoštevati značilnosti posameznih motivacijskih teorij, saj se posamezniki vedejo 

zelo različno, ko poskušajo zadovoljiti svoje osebne potrebe ali doseči cilje. Pri oblikovanju 

motivacijskih modelov je treba paziti na občutke zaposlenih, saj lahko hitro spremenijo želeni 

vzorec vedenja (Lipičnik, 1998). 
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Jung (2011) pa meni, da po več kot petdesetih letih raziskovanja motivacije v današnjem času 

še vedno ne obstaja neka enotna teorija. Obstajajo številni, različni, dopolnjujoči poskusi 

razlage človeškega vedenja in s tem povezana motivacija in storilnost v organizaciji. 

 

Glede na naravo dela in na težave, ki se pojavljajo v VDC-jih, bomo podrobneje opredelili 

Maslowovo, Herzbergovo in Hackman-Oldhamovo teorijo, ki se ukvarjajo s tem, »kaj« 

motivira vedenje, ter Vroomovo in Lockovo teorijo, ki se bolj osredotočata na to, »kako« 

motivirati vedenje. 

4.2.1 MOTIVACIJSKA TEORIJA MASLOWA 

Temeljno teoretsko bazo motivacijskih teorij je razvil ameriški psiholog Abraham H. Maslow, 

predstavnik humanistične psihologije (Jung, 2011). Tracyjeva (2000) pravi, da je v poznih 

štiridesetih letih prišel do spoznanja, ki je obrnilo na glavo celotno psihološko znanost. Od 

Sigmunda Freuda na koncu 19. stoletja pa do poznih štiridesetih let 20. stoletja sta psihologija 

in psihiatrija preučevali nesrečne ljudi, duševne bolnike, uničene osebnosti, ljudi z 

najrazličnejšimi problemi. Maslow pa se je odločil preučevati zdrave, močne ljudi, navdušene 

nad življenjem, ljudi s cilji, ki se počutijo odlično … Iskal je lastnosti, ki so skupne takšnim 

ljudem.  

Razvil je t. i. »Maslowovo piramido«, ki poudarja prioritete potreb, vrstni red potreb in glede 

na situacijo in razvoj prikazuje dominantno potrebo v določenem času. Pomembni znaki za ta 

model so: 

- določanje potreb v pet razredov, 

- splošno veljavne pravice za vse individuume, 

- stopenjsko razvrščanje potreb, 

- zadovoljene potrebe človeka ne motivirajo več, 

- nezadovoljene potrebe na splošno motivirajo (Jung, 2011, str. 382). 

 

Njegova teorija sestoji iz dveh osnovnih konceptov, in sicer iz koncepta hierarhije potreb in 

koncepta pomembnosti potreb (Možina et al., 1994): 

1. Hierarhična razvrstitev potreb je pa naslednja: fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, 

socialne potrebe, potrebe po spoštovanju in potrebe po samouresničevanju. Tem 

potrebam ustrezajo motivacijski dejavniki: hrana, zaslužek, stalnost zaposlitve, 

medsebojni odnosi, možnost samostojnega delovanja in izpopolnjevanja, zanimivost 

in privlačnost dela itd.  
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2. Koncept pomembnosti pravi: motivirajoča vrednost motivacijskega dejavnika ugasne 

z zadovoljitvijo potrebe, ki ga zavestno ali podzavestno pogojuje. Zadovoljena »nižja« 

potreba sama po sebi aktivira v hierarhiji »višjo« potrebo. Toda že aktivirana »višja« 

potreba postane deaktivirana, kakor hitro se zaradi prikrajšanja ponovno aktivira 

»nižja«, nekoč že zadovoljena potreba.  

 

Musek in Pečjak (2001) pravita, da si je Maslow to hierarhijo zamislil kot nekakšen 

»prioritetni seznam« motivacijskih področij. Baron in Greenberg (2002) razlagata, da je 

Maslow k tem ugotovitvam kasneje dodal ugotovitev, da ni nujno, da je hierarhična lestvica 

fiksna, saj se lahko pojavijo določena odstopanja, kot so preokupacija posameznika s 

posamezno potrebo, ki dlje časa ostane nepotešena, preskok nižjih potreb, ki že dolgo niso 

zadovoljene, ter usmeritve na višje potrebe. 

 

Jung (2011, str. 383) prikazuje Maslowovo delitev osnovnih potreb ljudi na potrebe 

pomanjkanja in potrebe rasti. Potrebe pomanjkanja se nato delijo na pet posameznih skupin, 

ki so hierarhično razdeljene  v stopnje v obliki piramide
7
. 

 

                                                 

7
 Jung (2011) na četrtem nivoju govori o »jaz – potrebah«, sicer pa se v splošnem potrebe na tem nivoju 

imenujejo potrebe po ugledu.  
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Slika 2: Hierarhija potreb po Maslowu (Jung, 2011, str. 383). 

 

Med potrebe pomanjkanja Maslow šteje fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, potrebe po 

pripadanju in potrebe po ugledu, ki morajo biti ustrezno fizično zadovoljene. Pri teh potrebah 

gre za »prazne luknje«, ki morajo biti napolnjene zaradi zdravja. Aktivirajo se v stanju 

pomanjkanja in ob motnjah. S tem v nasprotju pa so potrebe po rasti usmerjene na razvoj 

človeških možnosti. Učinkujejo šele, ko so zadovoljene potrebe pomanjkanja in imajo vedno 

večji potencial za uresničitev cilja (predstava o človeku kot »samoaktualizirajočem bitju«) 

(prav tam, str. 383).  

 

Jung (prav tam, str. 384) opisuje značilnosti posameznih skupin potreb: 

- fiziološke potrebe: telesne potrebe so osnovne potrebe, ki so naravnane na 

samoohranitev in izhajajo iz človekove fizične narave, kot so npr. zahteva po hrani, 

stanovanju, miru, športnem udejstvovanju. 

- potrebe po varnosti: pri potrebah po varnosti se razlikuje med potrebami po varnosti 

pred fizičnimi, psihičnimi in ekonomskimi nevarnostmi. Sem na primer spadajo 

potrebe po varnosti, redu, zakonih, varnosti delovnega mesta. 

- socialne potrebe: te potrebe označujejo željo po medosebni pozornosti in kontaktu z 

drugimi ljudmi, po ljubezni, intimnosti, skupnosti, pripadnosti določeni skupini. 
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- potrebe po pozornosti: potrebe po pozornosti lahko razdelimo v dve skupini. Na eni 

strani so potrebe po varnosti v smislu samopotrditve in samospoštovanja zaradi lastnih 

storitev in uspehov, lastne neodvisnosti in moči. Na drugi strani pa so potrebe po 

pozornosti in priznanju s pomočjo drugih ljudi (potrditve od drugih). 

- potrebe po samouresničevanju: potrebe po samouresničevanju kažejo na željo ljudi po 

čim večjem razvoju svoje individualnosti in po stalnem razvoju samega sebe. Ljudje, 

ki imajo to potrebo močno izraženo, stremijo k temu, da bi izkoristili svoje skrite 

možnosti in sposobnosti in se s tem sami razvijali. 

 

Po Maslowu je na prvem mestu motivacijski dejavnik, ki je aktiviran in najmanj zadovoljen. 

Motivacijski dejavnik, ki je na zadnjem mestu, pa je mogoče interpretirati na dva načina in 

sicer, ali je potreba že zadovoljena ali pa še ni (Uhan, 1999). 

 

Tracyjeva (2000, str. 180–181) pravi, da je Maslow kasneje v svojih raziskavah prišel do 

zaključka, da obstajata še dva motivacijska dejavnika, ki sta na najvišjem nivoju piramide: 

- lepota 

Ljudi neznansko motivira lepota, fizična lepota, lepota narave, glasbe, filmov, poezija, 

umetnosti. Lepota je tako močan motivacijski dejavnik, da ljudje pogosto ogromno žrtvujejo 

za to, da bi se lahko predali njeni radosti in njenim užitkom. Vendar pa delavci niso sposobni 

dojemati lepote oziroma zanjo niso dovzetni, če so negotovi glede svoje zaposlitve. 

- radovednost in iskanje resnice  

Resnica je resnica o sebi, samozavedanje, samorazumevanje in tudi resnica v filozofskem, 

verskem in metafizičnem pomenu. V zrelejših letih postajajo ljudje vedno bolj usmerjeni k 

resnici in lepoti, ki jo iščejo tako v svoji notranjosti kot tudi v okolju in ljudeh okoli sebe. 

 

V nadaljevanju interpretiramo Maslowovo hierarhijo potreb v povezavi z delovnim mestom 

(Jung, 2011, str. 384). 
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Tabela 4: Zadovoljevanje potreb na delovnem mestu (Jung, 2011, str. 384). 

 

 

Hierarhijo potreb v povezavi z delovnim mestom opisuje tudi Trygstad (2003), ki pravi, da 
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pripadnosti se kaže po dobrih odnosih s sodelavci, sklepanju prijateljskih zvez in skupnem 

preživljanju prostega časa.  

 

 

Slika 3: Maslowova hierarhija potreb v povezavi z delovnim mestom (Trygstad, 2003). 
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Maslow razlaga, da sprejme človek nevarnost, osamljenost in dolgočasno delo v zameno za 

zaslužek, ki mu bo omogočil dovolj hrane in pijače. Ko je to zadovoljeno, mu je 

najpomembnejša varnost, na naslednjem nivoju pa dobri socialni odnosi. Na koncu, kot pravi 

Johnson (1999), človek poišče delo, ki ga bo v celoti zadovoljevalo, kar se tiče njegovih 

sposobnosti, znanj in ustvarjalnosti. 

 

McShane in von Glinowova (2003) pravita, da ima teorija Maslowa veliko implikacij na 

posameznikovo storilnost. Po njunem mnenju vodje za motivacijo zaposlenih najpogosteje 

uporabljajo strategije, ki so usmerjene v zadovoljevanje fizioloških potreb in potreb po 

varnosti.  

 

Tracy (2000) je mnenja, da je v naši družbi za potrebe po preživetju danes že dobro 

poskrbljeno in da je zelo pomembna potreba po varnosti. Danes pri delu prihaja do hitrih 

preobratov, veliko ljudi je negotovih in jih skrbi glede službe, kar negativno vpliva na njihovo 

učinkovitost, saj ne morejo v celoti izkoristiti svojih potencialov. Vodje morajo zato skrbeti 

za občutek zadovoljstva zaposlenih s samim seboj z dobrim počutjem, pomembnostjo in 

vrednostjo, kar je temelj samospoštovanja. Ko pa posamezniki zadovoljijo potrebo po 

spoštovanju, se lahko pomaknejo po piramidi navzgor. Samouresničitev je potreba po 

izražanju samega sebe in občutku, da posameznik postaja vse, kar je zmožen postati. To pa je 

mogoče samo, če človek dela nekaj, kar ga veseli, in to dela dobro, po svojih najboljših 

močeh (prav tam). 

 

Vodje morajo oblikovati delovno okolje tako, da bo vedno več ljudi napredovalo po piramidi 

navzgor. Vedno več delavcev v visoko uspešnih organizacijah opravlja svoje naloge, ker 

želijo doseči spoštovanje drugih in samouresničitev. V neuspešnih organizacijah pa so delavci 

običajno zelo negotovi. Svoje delo opravljajo, da bi kompenzirali pomanjkljivosti in ne, da bi 

uresničili svoje potenciale oziroma potenciale organizacije (prav tam). 

 

Dobri vodja ne sme spregledati vprašanja, kakšne so potrebe delavcev, kaj jih stimulira, kaj 

omejuje … Lipičnik (1998) pravi, da lahko uporabijo to teorijo, ker je zelo preprosta. 

Omogoča jim, da na podlagi preprostih vprašalnikov ugotovijo, kaj motivira zaposlene v 

podjetju in na kaj so zaposleni tisti trenutek najbolj občutljivi, s tem pa dobijo instrumente za 
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vplivanje na motivacijo zaposlenih. Po Heller in Hindleju (2001) je hierarhija po Maslowu še 

posebej ustrezna za delovna mesta, kjer posamezniki ne potrebujejo le denarja in nagrad, 

temveč tudi spoštovanje in občutek pripadnosti. 

 

Maslowova teorija je vzbudila veliko pozornosti in je poleg številnih privržencev, ki so jo 

razvijali naprej, imela tudi veliko kritikov. Porter, Bigley in Steers (2003) pravijo, da so 

kritike teorije predvsem pri zastopanosti potreb, saj pri različnih ljudeh lahko prevladujejo 

potrebe nižje ravni, pri drugih pa predvsem potrebe višje ravni. Ker imajo različni ljudje 

različne prioritete glede zadovoljevanja potreb, človeške potrebe ne napredujejo točno po 

kriterijih. Jung (2011, str. 385–386) pa navaja naslednje kritične točke te teorije: 

- Pri vsebinskih teorijah se govori le o tem, kaj motivira ljudi, nič pa o tem, kako jih 

motivirati. 

- Maslow ni določil točnih kriterijev za posamezne stopnje potreb. 

- Maslowov vrstni red potreb ne velja za vsakega človeka. 

- Njegova teorija ne zajame vseh potreb; on sam npr. govori o potrebah po estetiki. 

- Potreba po samouresničevanju je pogosto »prazna formula«, ker se osredotoča le na 

»dobro v človeku«. Če pa izhajamo iz tega, da je v človeku tudi agresivnost, egoizem, 

strah itd., bi moralo samouresničevanje upoštevati tudi te vidike. 

- Kritiki oporekajo vrstnemu redu potreb, ker je, tako kot meni tudi Maslow, veliko 

izjem. 

- Dvomijo tudi o postavljeni logiki razvoja, avtomatičnem prehodu iz nižjih na višje 

potrebe in dominantnosti nižjih nezadovoljenih potreb. Že Maslow sam je dopuščal 

možnosti določenega odstopanja od njegove teorije, kajti vedno več potreb učinkuje 

istočasno in le večina ljudi, ne pa vsi, ima približno nakazan njihov vrstni red. 

- Maslowov vrstni red potreb ne smemo razumeti kot togo, nepremakljivo strukturo. 

Vedenje ljudi določajo različne potrebe in motivi, tako da ni izključeno prekrivanje 

potreb in motivov tako kot kaže naslednja slika (Jung, 2011, str. 385–386): 
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Slika 4: Dinamično opazovanje razvoja potreb (Jung, 2011, str. 386). 

. 

Motivacijska teorija Maslowa je koristen pripomoček pri preučevanju motivacijskih 

dejavnikov in možnosti za bolj učinkovito motiviranje zaposlenih, ne moremo pa reči, da je to 

teorija, ki bi absolutno veljala v vsakem obdobju in na vsakem področju. 

4.2.2 HERZBERGOVA TEORIJA MOTIVACIJE 

Herzbergova teorija motivacije se ne ukvarja s splošnimi človeškimi potrebami in motivi, 

ampak posebej s faktorji, ki sprožajo zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo. Jung (2011) pravi, da 

je bila ta teorija postavljena na podlagi izjav, ki jih je dalo približno 200 inženirjev in 

pisarniških uslužbencev o situaciji na delovnem mestu. Vprašani so svojo dejavnost ocenili 

pozitivno ali negativno in za vsako posamezno situacijo navedli odločilne vzroke. To teorijo 

pa so kasneje potrdili še s številnimi drugimi anketami. 

 

Herzbergova motivacijska teorija se hierarhično lahko razdeli na dve stopnji: 

- prva stopnja: iskanje higiene; 

- druga stopnja: iskanje motivacije (Jung, 2011, str. 391). 

 

Herzberg je pri svojih razmišljanjih izhajal iz tega, da ima človek določeno število osnovnih 

potreb, ki morajo biti zadovoljene. Pomanjkanje določenih delovnih pogojev (npr. plača, 
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položaj, varnost delovnega mesta, odnosi z vodji in sodelavci, politika organizacije, način in 

kvaliteta vodenja) povzroča nezadovoljstvo ali negativno naravnanost. Obstoj teh dejavnikov 

zmanjšuje neprijetnost in s tem ustvarja pogoje za motiviranje. Ti faktorji, ki preprečujejo 

nezadovoljstvo, ne povzročajo pa zadovoljstva, se imenujejo higieniki. Z njimi se večinoma 

zadovoljuje zunanje delovne pogoje, ki se neposredno ne navezujejo na dejavnost, temveč 

predstavljajo njen okvir  (Černetič, 2004; Weinert, 1992). 

 

V drugi skupini so faktorji, ki prinašajo zadovoljstvo ali pozitivno naravnanost. Izvirajo 

neposredno iz dela in povzročajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni, in ne povzročajo 

nezadovoljstva, če niso zadovoljeni. Te dejavnike, med katere spadajo uspeh pri delu, 

priznanje za rezultate, zanimivo delo, delovni dosežki, odgovornost, strokovno usposabljanje, 

osebni razvoj, napredovanje, zadovoljstvo pri delu itd., imenujejo motivatorji (Černetič, 2004; 

Jung, 2011; Kressler, 2001). 

  

Higienike oziroma dejavnike okolja, ki povzročajo nezadovoljstvo, je Herzberg (1969 po 

Uhan, 1999) imenoval tudi vzdrževalne dejavnike ali ekstrinzične faktorje, motivatorje ali 

dejavnike, ki izvirajo neposredno iz dela, pa motivacijske dejavnike ali intrinzične faktorje.  
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Tabela 5: Model Herzbergove motivacijske teorije (Uhan, 1999). 

Vzdrževalni dejavniki 

Ekstrinzični (zunanji) faktorji 

ali higieniki 

Organizacija 

Politika 

Kontrola dela 

Delovne razmere 

Medsebojni odnosi 

Zaslužek 

Položaj in varnost 

Motivacijski dejavniki 

Intrinzični (notranji) faktorji 

ali (pravi) motivatorji 

Uspeh pri delu 

Priznanje za rezultate 

Zanimivo delo 

Odgovornost 

Strokovno usposabljanje 

Osebni razvoj 

 

V praksi se nenehno sprašujemo, kako dvigniti motivacijo zaposlenih. Po Tracyjevevi (2000) 

je to mogoče le ob hkratnem pojavljanju tako higienikov kot motivatorjev. Brajša (1996) 

meni, da ni dovolj, da sodelavcem zagotovimo dobro plačo, sodobno tehnologijo, ugodne 

delovne razmere in zaposlitev, ampak jim je prav tako potrebno priznati uspehe, jim 

pomagati, da spoznajo smisel svojega dela, ter jim omogočiti razvoj. Bush in Middlewood 

(2005) ter Heller in Hindle (2001) k temu dodajajo še pomembnost zanimivega dela, 

priznanja za dosežke, večje stopnje samostojnosti in odgovornosti pri delu ter možnosti za 

napredovanje in osebnostni razvoj. Po Tracyjevi (2000) so mnogi delavci za najmočnejši 

dejavnik motivacije označili pripadnost skupini in sodelovanje ter izziv, ki ga predstavlja 

zanimivo delo. 

 

V naslednjih tabelah prikazujemo navedene pomembne higienike in motivatorje ter njihovo 

obrazložitev, kar povzemamo po Hellerju in Hindleju (2001, str. 294). 
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Tabela 6: Osnovni dejavniki ali higieniki (Heller in Hindle, 2001, str. 294). 

OSNOVNI DEJAVNIKI DEFINICIJE 

Plača in ugodnosti Vključujejo osnovni dohodek, dodatne 

ugodnosti zaposlenih, bonuse, dopuste, 

službeni avtomobil in podobno. 

Delovni pogoji Sem sodijo delovni čas, ureditev delovnega 

mesta in oprema, ki je potrebna za delo. 

Politika podjetja Politika podjetja pomeni pravila in uredbe – 

formalne in neformalne – po katerih se 

ravnajo delodajalci in delojemalci. 

Status Status neke osebe je določen z njenim 

položajem, odgovornostjo in odnosi do 

drugih. 

Varnost zaposlitve Gre za stopnjo zaupanja, da bo imel 

uslužbenec še naprej zaposlitev v 

organizaciji. 

Nadziranje in avtonomnost Ta dejavnik zajema stopnjo nadzora, ki jo 

ima posameznik pri vsebini in izvajanju dela. 

Bivanje v pisarni Gre za raven in vrsto medsebojnih odnosov v 

okviru posameznikovega delovnega okolja. 

Osebno življenje To je čas, ki ga preživimo z družino, prijatelji 

in ob svojih hobijih, kar je omejeno s časom, 

ki ga preživimo na delu. 
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Tabela 7: Motivatorji na delovnem mestu (Heller in Hindle, 2001, str. 295). 

MOTIVATORJI ZAKAJ DELUJEJO 

Dosežki Izpolnitev izjemnega cilja neke naloge je 

posebej pomembna, ker je glavno človeško 

gonilo napredek in rast. Gre za enega 

najmočnejših motivatorjev in vir velikega 

zadovoljstva. 

Priznanje Kadar višji po rangu prizna dosežke, deluje 

to na zaposlene zelo motivacijsko, ker 

pomaga utrjevati lastno podobo. Za mnoge 

zaposlene je priznanje enako denarni nagradi. 

Zanimanje za delo Delo, ki posameznike in skupino navdaja z 

veseljem, bo večja motivacijska sila kot delo, 

ki ne vzbuja zanimanja. Odgovornost je treba 

kar najbolj usklajevati z zanimanji 

posameznikov. 

Odgovornost Imeti avtoriteto in moč, pomeni biti sposoben 

voditi, znati prevzemati tveganje, odločati in 

delovati v skladu s cilji. Vse naštete lastnosti 

obilno pripomorejo k samospoštovanju in so 

obenem močni motivatorji. 

Napredovanje Pomembni so napredovanje na delovnem 

mestu, napredek in višje denarne nagrade za 

dosežke. Glavni motivator je lahko že 

občutek, da je napredovanje možno. Glede 

možnosti za napredovanje moramo biti 

objektivni. 
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Zanimiv je tudi prikaz pogostosti faktorjev, ki imajo pozitiven in negativen vpliv na delovanje 

zaposlenih po Harlanderju (1991 po Jung, 2011, str. 390). 

 

 

Slika 5: Procentualna pogostost faktorjev, ki imajo pozitiven ali negativen vpliv na delovanje 

zaposlenih (Harlander, 1991 po Jung, 2011, str. 390). 
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Pozitiven rezultat uporabe Herzbergove motivacijske teorije je stremljenje k tehnološki 

preosnovi dela, tako da bi delo postalo bolj zanimivo in bi spodbujalo delavce k višjim 

delovnim rezultatom in večji delovni učinkovitosti (Uhan, 1999). Herzberg za motiviranje 

zaposlenih (1959 po Jung, 2011, str. 392) predlaga obogatitev posameznih delovnih področij 

in nalog z zanimivimi in aktivirajočimi dejavnostmi. Pri tem gre za principe, ki so prikazani v 

naslednji tabeli: 

 

Tabela 8: Principi vertikalnega razširjanja nalog (Jung, 2011, str. 392). 

 

 

Raziskave na podlagi Herzbergove motivacijske teorije so pokazale njeno utemeljenost in 

ustreznost pri zanimivih strokovnih in vodilnih delih ter v primerih, ko imajo delavci 

zadovoljene osnovne potrebe. Na podlagi teh ugotovitev bi lahko postavili trditev, da zaslužek 

deluje hkrati kot vzdrževalni dejavnik (pri visoko zadovoljenih osnovnih potrebah) in kot 

motivacijski dejavnik (pri nizko zadovoljenih osnovnih potrebah). Za vse tiste, ki pa menijo, 

da so njihovi zaslužki prenizki, model Herzbergove motivacijske teorije ne ustreza (Uhan, 

1999). 

 

Principi vertikalnega razširjanja nalog (»Job Enrichment«) 

princip motivatorji 

 Znižanje kontrole ohranjanja 

odgovornosti  

 Dvig odgovornosti zaposlenih za 

njihovo delo 

 Dodelitev dela (funkcijsko področje, 

oddelek, področje …) 

 Več pravic in več neodvisnosti za 

posamezne zaposlene v okviru svoje 

dejavnosti 

 Oblikovanje periodičnih poročil 
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Če primerjamo Herzbergovo dvofaktorsko teorijo z Maslowovo piramido potreb, lahko 

ugotovimo, da so higieniki osnovne potrebe, motivatorji pa potrebe »višjega reda« (Jung, 

2011). Primerjavo kaže naslednja slika. 

 

 

Slika 6: Primerjava tradicionalne teorije zadovoljstva s Herzbergovo dvofaktorsko teorijo 

(Jung, 2011, str. 391). 

 

Podobnost med Maslowovo in Herzbergovo teorijo Možina (2000) razlaga s tem, da je 

Maslow izhajal iz potreb, Herzberg pa iz ciljev, kar prikazujemo z naslednjo sliko.  
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Slika 7: Povezava teorije Maslowa ter Herzbergove motivacijske teorije (Možina, 2000, str. 

239). 

 

Po Robbinsu in Judjeu (2009) je Maslow vsako potrebo obravnaval kot potencialni motivator, 

Herzbergu pa so samo višje rangirane potrebe predstavljale prave motivatorje, nižje pa so 
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4.2.3 HACKMAN-OLDHAMOV MODEL 

Hackman-Oldhamov model obogatitve dela izhaja iz Herzbergovih ugotovitev, kjer 

poizkušata v svoji teoriji opredeliti osnovne pogoje, ki povečajo delovno motivacijo in 

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

osnovno tezo, da ljudje delajo dobro samo, če so zadovoljni z delom. 

 

 

ugled 

socialne potrebe 

potrebe po varnosti 

 fiziološke potrebe 

samouresničevanje 

POTREBE CILJ 

plača, ustrezno zasebno 

življenje 

DELOVANJE 

zanimivo delo, dosežki, 

prevzemanje 

odgovornosti 

status, napredovanje, 

priznanje 

medsebojni odnosi, 

politika podjetja 

delovne razmere, 

zagotavljanje 

zaposlenosti 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 76 - 

Za visoko stopnjo motivacije torej morajo biti pri zaposlenih izpolnjeni trije pogoji: 

- zaposleni morajo poznati rezultate svojega dela, 

- zaposleni morajo verjeti, da so osebno odgovorni za rezultate svojega dela, 

- zaposleni morajo imeti občutek, da je njihovo delo pomembno (Hakman, 1977 po 

Černetič, 1997, str. 80). 

 

Poleg teh treh pogojev ustrezno motivacijo za delo omogočajo naslednje najpomembnejše 

značilnosti oziroma zahteve dela: 

1. Raznolikost sposobnosti: čim več znanja, talenta ter veščin terja določeno delo, tem 

večji je občutek pomembnosti dela za posameznika. 

2. Istovetenje z delom: ljudje bolj skrbno in kvalitetno opravljajo delo, če se poistovetijo 

z njim. 

3. Pomembnost dela: občutek pomembnosti se poveča, če delavci vedo, da bo dobro 

opravljeno delo imelo bistven vpliv na boljše fizično ali psihično počutje drugih ljudi. 

4. Samostojnost pri delu: posledica povečanja samostojnosti pri delu se kaže v povečani 

odgovornosti za uspeh. 

5. Povratne informacije: vsak delavec mora biti neposredno in jasno obveščen o 

rezultatih svojega dela (prav tam). 

 

Po Buchananu in Huczynskem (2004) Hackman-Oldhamov model poudarja pomen 

individualnih razlik med zaposlenimi. Zaradi njih je učinek, ki je povezan z značilnostmi dela 

za zaposlene, različen. Zaposleni so učinkoviti in zadovoljni s svojim delom le, kadar njihovo 

delo zagotavlja uporabo različnih spretnosti, različnosti in pomembnosti nalog. Če  zaposleni 

poznajo rezultate svojega dela, če verjamejo, da so osebno odgovorni za rezultate svojega 

dela, in da imajo občutek, da je njihovo delo pomembno, so zaposleni bolj osebno motivirani 

in pri njem občutijo večje zadovoljstvo, si prizadevajo za večjo kakovost opravljenega dela in 

niso pogosto odsotni z dela. Prav tako meni Lipičnik (1998), da posameznik, ki doživi 

pomembnost dela, zazna, da se delo izplača. Doživljanje odgovornosti pri njem povzroči 

občutek osebne odgovornosti pri delu, poznavanje rezultatov pa mu pomaga spoznati raven 

svoje uspešnosti. Vsi ti elementi skupaj pa vplivajo na veliko motiviranost ljudi pri delu  
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Slika 8: Hackman-Oldhamov model psiholoških okoliščin (Lipičnik, 1994 po Černetič, 1997, 

str. 228). 

 

Černetič (1997, 2007) govori o stopnji motivacijskega potenciala oziroma možne intenzitete 

motivacije, kar prikazujemo z naslednjim modelom. 
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Slika 9: Stopnja motivacijskega potenciala (Hackman, 1977 po Černetič, 1997, str. 229). 

 

Iz modela je razvidno, da že visoka stopnja samostojnosti ali povratne informacije lahko 

močno vpliva na končno količino skupnega motivacijskega potenciala in da visoka stopnja 

notranje motivacije, ki je predvsem odvisna od pomembnosti in istovetenja z delom ter z 

možnostjo uporabe svojih sposobnosti, sama po sebi še ne zagotavlja visoke stopnje celotnega 

motivacijskega potenciala (Černetič, 2007). 

 

Model obravnava motivacijo kompleksno. Poleg značilnosti dela samega namreč upošteva 

tudi osnovne značilnosti (lastnosti) zaposlenih, ki so posebej pomembne pri razumevanju, kdo 

bo (oziroma kdo ne bo) dosegel visoke stopnje motivacijskega potenciala. Lastnosti, ki jih 

imenujeta motivatorji, so: znanje, potreba po razvoju in zadovoljstvo pri delu (prav tam). 
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4.2.4 VROOMOVA MOTIVACIJSKA TEORIJA 

Osnovno izhodišče Vroomove motivacijske teorije je teza o nasprotujočih ciljih podjetja, v 

katerem se izvaja delovni proces, in ciljih zaposlenih, ki delajo v tem podjetju. Če se 

posameznik ne poistoveti s cilji organizacije, njegova učinkovitost ni maksimalna (Černetič, 

2007).  

 

Po tej teoriji je odvisna intenzivnost posameznikove težnje za določeno vedenje od dveh 

dejavnikov. Prvi dejavnik je povezan s pričakovanjem, da bo sledila njegovemu vedenju 

določena posledica, drugi se nanaša na privlačnost posledice za posameznika. Prizadevanje in 

dosežki zaposlenega pri delu se razumejo kot posledica vedenja, ki je po njegovem 

prepričanju zanj najbolj koristna. Vroom je poizkušal razložiti zadovoljstvo zaposlenega z 

delom in motivacijo ter učinek nanj z modelom, kjer je uporabil tri izhodiščne pojme 

(Lipičnik, 1998, str. 405): 

1. Privlačnost: pomen, ki ga posameznik pripisuje posledici ali nagradi za opravljeno 

delo. Posamezniki lahko variirajo med svojimi potrebami in željami. Vsak posameznik 

ima različne motivatorje, ki se nahajajo v drugačnem vrstnem redu zadovoljevanja. 

Vrsta rezultata, ki ga posameznik želi doseči s svojim obnašanjem, lahko od 

posameznika do posameznika variira. 

2. Povezava vedenje – posledica: stopnja, do katere je posameznik prepričan, da bo 

določeno vedenje privedlo do želenega cilja. To razumemo kot »zaznavanje 

povezanosti med doseženim enim ciljem in drugim ciljem« ter zaznavanjem 

posameznika, s kakšnim obnašanjem bo dosegel želene rezultate na delovnem mestu. 

Zaposleni se bodo obnašali v skladu z organizacijsko politiko podjetja samo, če bo 

takšno obnašanje vodilo k pozitivnim rezultatom, kot so višja plača, pohvale, nagrade.  

3. Povezava napor – vedenje: pomeni verjetnost, s katero posameznik predvideva, da bo 

določen napor privedel do vedenja. Zaposleni bodo delovali v želeni smeri z največjo 

močjo samo, če bodo čutili, da so tega res zmožni, kajti takrat bodo vložili v delo 

maksimalen trud, saj je njihovo pričakovanje visoko. 

 

Baron in Greenberg (2002) menita, da Vroomova teorija pričakovanj predpostavlja, da je 

posameznik za svoje delo motiviran, če pričakuje, da bo z uspešnim delom dosegel želeno 

nagrado. Uhan (2000) pravi, da teorija poudarja razliko med individualnimi cilji posameznika 

in cilji podjetja, vendar preko ciljev podjetja zaposleni lahko dosegajo tudi svoje individualne 
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cilje. Preko ciljev podjetja bodo zaposleni dosegali svoje cilje le v primeru, če nimajo na voljo 

kakšne enostavnejše možnosti za realizacijo individualnih ciljev (Uhan, 2000). Če delavci 

dosegajo svoje cilje in interese mimo doseganja ciljev in interesov organizacije po lažji poti, 

bodo obšli cilje in interese organizacije. Model je uporaben le v razmerah dobre organi-

ziranosti delovnega procesa in v združbah, kjer se uveljavlja upravljanje in vodenje po 

demokratični poti in ki združuje delavce z visoko stopnjo družbene zavesti (Uhanu, 1999). 

 

Jung (2011) meni,  da je storilnostna motivacija zaposlenih odvisna od tega, koliko je njihova 

delovna storilnost ali dobra kvaliteta dela tudi sredstvo za doseganje njihovih osebnih ciljev. 

Pričakovani potek procesa je odvisen od naslednjih faktorjev: 

 

Slika 10: Faktorji, ki določajo VIE-teorijo (Jung, 2011, str. 398). 

 

Motivacija nastopi ob skupnem učinkovanju teh treh faktorjev. Povezava teh treh dejavnikov 

je prikazana v naslednji sliki. 

V = valenca 

 

Subjektivna nagrada, ki je povezana z dosego cilja. Določena je z motivi 

zaposlenih in s spodbudo, ki izhaja iz dosežkov. 

 

I =     instrumentalnost 

 

Se kaže v tem, v kolikšni meri je določeno ravnanje zaposlenih in njihov rezultat 

sredstvo (instrument) za doseganje ciljev, doseganje se kaže v tem, kako določeno 

ravnanje zaposlenih in njihov rezultat vplivata na dosego ciljev. 

 

E = Pričakovanje 

 

Predstavlja subjektivno oceno verjetnosti, da bo določeno ravnanje zaposlenih 

vodilo v doseganje uspešnih rezultatov. 
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Slika 11: Faktorji, ki določajo motivacijo v teoriji pričakovanja (Jung, 2011, str. 399). 

 

V svoji poklicni vlogi ima vsak zaposleni dve možnosti za uresničitev svojih ciljev, in sicer 

visoko ali nizko delovno storilnost. Jung (2011, str. 399–400) ob tem omenja naslednja 

modela: 

- model valence 

Valenca govori o tem, kako človek nekaj ocenjuje in kakšen pomen daje določenemu 

rezultatu ali cilju. Glede na interpretacijo Vroom določa, da je valenca izida ali rezultata (j) 

neka funkcija subjektivnega pomena določenega cilja (valenca cilja – k) in instrument izida (j) 

za dosežen rezultat (k). 

 

    [∑(      )

 

   

] 

  : valenca rezultatov dejanj ali aspektov dejanj j 

  : valenca spremljajočih ciljev k 

   : subjektivno zaznana instrumentalnost rezultatov dejanj ali 

aspektov dejanj j za dosego cilja k. Ta vrednost se lahko nahaja med -1 

(kar pomeni, da rezultat dejanj ne vodi v dosego cilja in je celo 

zaviralen) in +1 (kar pomeni, da rezultat dejanj vodi k doseganju 

ciljev). 

 : število upoštevanih ciljev 

Slika 12: Model valence (Jung, 2011, str. 400). 

 

- model moči (Jung, 2011, str. 391). 

Na osnovi modela valence je Vroom definiral gonilno moč ali motivacijo, ki se pri zaposlenih 

lahko izkaže s pomočjo t. i. modela moči. Motivacijo (ali gonilno moč) Fi lahko predstavimo 

kot funkcijo posamezne valence dejavnega izida Vj pomnožena s pričakovano verjetnostjo Eij, 

ker dejanje i tudi vodi do dejavnega izida j. 
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    [∑(      )

 

   

] 

  : gonilna moč (motivacija) izpeljati dejanje i 

   : pričakovana možnost, da dejanje i vodi k rezultatu j. Ta vrednost 

je lahko med 0 (kar pomeni, da dejanje ne more potekati uspešno) in 1 

(kar pomeni, da posameznik dejanje lahko uspešno izvede). 

  : valenca rezultatov dejanja ali aspekta j 

 : število upoštevanih ciljev 

Slika 13: Model moči (Jung, 2011, str. 399). 

 

Če Vroomovo VIE-teorijo prenesemo na situacijo v organizaciji, lahko rečemo, da imajo 

zaposleni visoko motivacijo za delo, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji: 

- Zaposleni verjame, da bodo njegova prizadevanja in ravnanja z zelo veliko 

verjetnostjo vodila k želenemu rezultatu (E). 

- On vidi veliko verjetnost, da delovna uspešnost vodi k doseganju rezultatov in 

izpolnitvi osebnih ciljev (I). 

- Ponujene vzpodbude sprejema kot čim bolj atraktivne in pozitivne, ko te odgovarjajo 

njegovim aktualnim potrebam (V) (Jung, 2011, str. 400). 

4.2.5 LOCKOVA MOTIVACIJSKA TEORIJA 

Motivacijsko teorijo ciljev je v 60-ih letih razvil psiholog Edwin Locke.  

 

Po Locku in Lathamu (2002, 2006) je teorija osnovana na vrednosti ciljev kot največjem viru 

delovne motivacije. Cilji naj bi imeli funkcijo usmerjevalca pozornosti in truda,  

spodbujevalca ter vpliv na vztrajnost in spoznanja delovno relevantnega znanja in strategij.  

 

Locke v svoji teoriji ciljev predstavi različne povezave med cilji, motivacijo, storilnostjo in 

feedbackom. Izhaja iz tega, da imajo cilji pozitiven vpliv na motivacijo zaposlenih, na njeno 

smer, intenzivnost in trajanje delovanja, kar prispeva tudi k povečanju učinkovitosti. Moč 

motivacije je po Lockovem mnenju odvisna od dveh bistvenih karakteristik cilja, in sicer od 

težavnosti cilja in specifičnosti cilja: 

- Težavnost cilja – težavnost cilja je odvisna od tega, kako smiseln je določen cilj. 

Locke meni, da je tem bolj smiseln cilj, ki ga zasledujejo, kolikor bolj se ljudje trudijo. 

- Specifičnost cilja – specifičnost cilja označuje jasnost oz. preciznost določenega cilja. 

Locke pravi, da imajo specifični cilji večji motivacijski učinek kot nespecifični 

(Hungenberg in Wulf, 2011, str. 290). 
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Specifični in smiselni cilji dvigujejo storilnost, ker se zaposleni z njimi identificirajo in jih 

osebno sprejemajo. Pomembno je tudi, da se jih vključi v proces iskanja ciljev (prav tam). 

Kressler (2001) pravi, da čim bolj jih je težko doseči, tem višja je storitev. Storitve ne 

dvigujejo lahke in srednje naloge, temveč težje in izzivalne. Po Hungenbergu in Wulfu (2011) 

imata poleg težavnosti, posebnosti in sprejemanja cilja ter identifikacije z njim pomemben 

vpliv na motivacijo in storilnost še dva faktorja, in sicer individualne sposobnosti in feedback 

o doseženih rezultatih, ki predstavljajo korekturo ciljno usmerjenega vedenja.  

 

V empiričnih raziskavah se je teorija ciljev večkrat izkazala kot utemeljena. Še posebno so 

bile potrjene domneve, da specifični in smiselni cilji povečujejo storilnost. Večkrat je bil 

potrjen tudi pozitiven učinek feedbacka, iz katerega so bile izpeljane ustrezne zahteve za 

proces oblikovanja ciljev in vzpodbud ter sistema ocenjevanja (prav tam). 

 

Slika 14: Teorija cilja po Locku (Staehle, 1999) 

 

Semeja (2005) pravi, da je v organizacijah potrebno sistematično postavljati specifične cilje, 

ki usmerjajo vedenje zaposlenih in ohranjajo visoko raven motiviranosti. Cilji morajo biti 

oblikovani v sodelovanju z zaposlenimi, realistični, ambiciozni ter pošteni do izvajalcev. 

Velik poudarek je potrebno nameniti tudi konstruktivni povratni informaciji zaposlenim. 

Pomembno je, da vsi sodelujoči  dejansko razumejo vsebino, pomen in opredelitev cilja ter to 

razumevanje med procesom dela tudi preverjajo. Pogosto namreč pride do situacije, ko 

zaposleni prehitro potrdijo predlagane cilje s strani nadrejenega zaradi vsebinskega 
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nerazumevanja ciljev, želje po ugajanju nadrejenemu, izkušenj iz preteklosti ali drugih 

vzrokov. To se kasneje lahko odraža v zasledovanju napačnih ciljev, nedoseganju zastavljenih 

ciljev in konfliktnih situacijah, kar posredno in neposredno vpliva na delovanje organizacije. 
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5 VODENJE ZAPOSLENIH 

Na vprašanje, kako voditi, lahko odgovorimo na različne načine. Za opis vodenja se 

uporabljajo različni termini npr. vodstveni stili, modeli, koncepti, principi, vodstveno vedenje 

in vodstvene tehnike. Ti izrazi so v literaturi različno uporabljeni, zato zanje ni možna enotna 

definicija (Jung, 2006).  

 

Vodenje je torej sposobnost vplivanja in usmerjanja zaposlenih z motiviranjem, 

komuniciranjem in spodbujanjem za učinkovito izvajanje nalog in doseganje ciljev podjetja. 

Vodenje zaposlenih je del vodenja organizacije.  

 

Jung (prav tam, str. 410) pravi, da pod vodenjem v splošnem razumemo komunikativni proces 

na zaposlene z namenom doseči storitve, usmerjene k cilju. Za vodenje osebja so značilni 

naslednji znaki: 

- najmanj dve osebi sta udeleženi: vodja in vodeni, 

- gre za socialno interakcijo, 

- vodenje je usmerjeno k cilju; doseženi naj bi bili določeni rezultati in izpolnjene 

določene naloge, 

- vodenje učinkuje na sproščanje vedenja. 

Po mnenju številnih avtorjev (Evans, 2001; Hargreaves in Fullan, 2000; Jung, 2011; Robbins, 

2007; Torrington, Hall in Taylor, 2005) so v današnjih organizacijah posebno pomembni 

ljudje, njihovi medsebojni odnosi in motivacija, zato je ena ključnih funkcij vodstva proces 

motiviranja zaposlenih. 

 

Pogosto se sprašujemo, kaj je skupno uspešnim vodjem. Raziskovanje vodenja se ukvarja z 

različnimi teoretičnimi osnovami, ki raziskujejo lastnosti vodij in/ali kako je možno aktivno 

vodenje (Jung, 2006). Zagovorniki značajskega pristopa predpostavljajo, da se vodja rodi, kar 

pomeni, da nekatere prirojene lastnosti vplivajo na njegov način vodenja. V okviru tega 

pristopa so nastale številne študije, ki so skušale ugotoviti, kakšne so značajske lastnosti 

uspešnega vodje, torej kakšen je značaj ljudi, ki so se izkazali za velike in uspešne voditelje 

(Koren, 2007). Northouse (2001) pravi, da so študije opozorile na različne prepoznavne 

lastnosti vodij, nekatere izmed njih pa so se pojavile v vseh študijah in sicer inteligentnost, 

samozavest, odločnost, integriteta, družabnost in »helikopterski« pogled.  
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Teorije osebnostnih značilnosti se osredotočajo le na vodje in ne tudi na zaposlene ali celo 

situacije (Koren, 2007). Danes vemo, da vodenje ni odvisno le od vodilnega, temveč da gre za 

koncept odnosa med ljudmi v dani družbeni situaciji, zato vodenje proučujemo v povezavi z 

zahtevami situacije (Northouse, 2001).  

Vodja mora imeti vizijo in določen program dela organizacijske enote. Poznati mora procese 

in postopke ter kadre (kaj znajo in zmorejo, njihove kompetence, potenciale…). Biti mora 

usposobljen za delo z ljudmi (osnove komuniciranja, vodenja sestankov, oblikovanje 

strategije, motiviranje …) in znati vplivati nanje, jih usmerjati in motivirati, da ustrezno 

opravljajo svoje naloge ter z delom dosegajo rezultate in uresničujejo cilje ustanove. Za 

uspešno vodenje mora imeti tudi potrebna znanja in sposobnosti, ki omogočajo pridobiti 

sodelavce.  

 

Jung (2006) pravi, da je cilj vsakega vodenja uspeh, ki je dosežen, ko sta optimalni 

ekonomska (delovna storilnost) in socialna (delovno zadovoljstvo) učinkovitost. Kateri 

faktorji vplivajo na uspeh, raziskujejo teorije vodenja (prav tam).  

V glavnem je uspeh pri vodenju odvisen od dveh faktorjev, od »ugodnosti situacije« in od 

izbranega stila vodenja. »Ugodnost situacije« se odraža v treh faktorjih: 

- v poziciji vodenja, ki je povezana z močjo in avtoriteto, 

- v stopnji strukturiranosti nalog in 

- v osebnem odnosu med predpostavljenimi in zaposlenimi (Fiedler, 1967 po Jung, 

2006, str. 435).  

Po Tracyjevi (2000) na obnašanje delavcev vpliva odnos in pričakovanja vodja. Kako bodo  

opravljali svoje naloge, je zato odvisno od organiziranosti, navodil in od načina vodenja. 

 

Jung (2006) govori o principu vodenja, poimenovanem »management-by-motivation«, kjer se 

poudarja vodenje s spodbudami. Ta princip vodenja se orientira na individualnost zaposlenih 

in na njihovo vključevanje v dogajanje v organizaciji. Vodje morajo poznati njihove 

individualne potrebe in jim ponujati ustrezne instrumente, metode in spodbude, ki 

zadovoljujejo njihove potrebe skozi delo, istočasno pa tudi vodijo k doseganju ciljev 

organizacije. Po Černetiču (2007) je pomembno, da vodja ve, kakšna pomoč je potrebna 

ljudem pri izpolnjevanju njihovih želja in kako jih lahko motivira k skupnemu cilju. Heller in 

Hindle (2001) govorita o odprtem sistemu vodenja, ki spodbuja izmenjavo informacij in 

pogledov med člani delovne skupine, kar omogoča vodjem in zaposlenim, da pri delu 
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ustvarjalno sodelujejo. O težavah se lahko pogovorijo in odločitve sprejemajo hitro in 

enostavno.  

Denny (1997) pravi, da je naloga vodstva sposobnost sporazumevanja, postavljanja zgledov 

in izzivov, spodbujanja, zbiranje pripomb in predlogov, vključevanje, pooblaščanje, razvijanje 

in usposabljanje, obveščanje, dajanje jasnih in jedrnatih napotkov in zagotavljanje pravičnega 

plačila. 

 

Denny (prav tam, str. 113–117) navaja še naslednje pomembne lastnosti vodij: 

1. pripravljenost poskusiti tisto, česar ni poskusil še nihče, 

2. samomotivacija, 

3. izostren občutek za pravičnost, 

4. jasnost načrtov, 

5. vztrajanje pri odločitvah, 

6. pripravljenost vedno narediti več kot to, za kar je nekdo plačan, 

7. pozitivna osebnost, 

8. sposobnost vživeti se v druge, 

9. obvladovanje podrobnosti, 

10. pripravljenost prevzeti vso odgovornost, 

11. prenašanje znanja, 

12. globoka vera v svoja načela. 

 

Po Možinu (1994, str. 527) je za uspešne vodje značilnih več lastnosti: 

- prizadevnost, želja po dosežkih, 

- zmožnost učenja in težav pri delu, 

- posvečanje delu, 

- sposobnost analiziranja in reševanja problemov, 

- uspešno delo z ljudmi in 

- ustvarjalnost.  

 

Pomembna naloga vodje mora biti ugotavljanje stopnje zadovoljstva svojih zaposlenih s 

pomočjo subjektivnega zaznavanja zaposlenih na ključnih vsebinskih področjih. Dobro lahko 

namreč delajo le tisti zaposleni, ki svoje delovno okolje in pogoje dela zaznavajo kot ustrezne 

in spodbujajoče (Jakopec, 2007). Tracy (2000) pravi, da je zato temelj odgovornosti vodilnih, 
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da ustvarjajo okolje, v katerem se bodo ljudje res dobro počutili kot del skupine, kar bo 

povzdignilo njihovo samozavest, samozaupanje in izboljšalo učinkovitost. Ljudi bodo 

pridobili in obdržali, če bo način delovanja organizacije izpolnjeval njihove najgloblje 

notranje in podzavestne potrebe po smislu v življenju.  

Če vodje lahko prepričajo ljudi, da vsi sledijo istemu cilju, če znajo razdeliti delo, dodeliti 

vsakemu in tudi sebi določen del nalog, se nato umaknejo in opravijo svoje delo, uporabljajo 

eno najboljših tehnik vodenja, tehniko vodenja z izjemami. Ko je vsem jasno, kakšna naloga 

jim je bila dodeljena, lahko kot vodja rečejo svojim sodelavcem, da jim ni treba poročati, 

razen če gre za oddaljitev od osnovne naloge ali pa za odmik od postavljene sheme, nato pa 

jih pustijo, da v miru opravijo svoje delo (prav tam). 

Po Tracyjevi (prav tam) pa vodje lahko uporabljajo tudi tehniko vodenja z odgovornostjo. Ta 

tehnika zahteva visoko stopnjo zaupanja v učinkovitost vsakega posameznega člana skupine. 

S tem načinom vodenja pokažejo, da delavcem zelo zaupajo in verjamejo vanje. In ko ljudje 

vedo, da so odgovorni, so izjemno zadovoljni s seboj.   

Vrhunski vodje skupin uporabljajo tudi tehniko participativnega vodenja. Nenehno sprašujejo 

svoje uporabnike za povratne informacije. Negativne povratne informacije uporabijo za 

izboljšanje učinkovitosti. Pomagajo jim, da postanejo še boljši. Ključ do visoko učinkovite 

skupine je v harmoniji. Če so ljudje resnično zadovoljni, opravljajo delo po svojih najboljših 

močeh (prav tam). 

 

Jung (2006, str. 550) navaja naslednje strategije vodenja štirih vodstvenih tipov: 

- neodvisen vodja: nobene pohvale, priznanja storitev, »vodstveni vakuum«, ni 

timskega dela ali projektnega dela, delavci so med seboj ločeni, pisarna vodja nima 

»odprtih vrat«; 

- živahen vodja: visoka motivacija npr. z dokumenti (akti) in nagradami, moč je 

povezana z vodenjem, ni svetovalnih ali informativnih pogovorov, odprt do inovacij, 

testirani so moderni, novi stili vodenja; 

- skrben vodja: »ena velika družina«,  »vodstveni vakuum«, iniciative niso zahtevane, ni 

motivacije, sodelovalno delo, zahtevan je timski duh, timsko in projektno delo, 

negovanje odnosov in klime; 

- obvladan vodja: tog, hierarhičen red v organizaciji, vojaški stil vodenja, ideje in 

inovacije so omejene in blokirane, zaključke se oblikuje »na vrhu«, dogmatično 

vodenje. 
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Različni vodstveni stili v organizaciji različno učinkujejo: 

- neodvisen vodja: fluktuacija osebja, manjka veselje in motivacija, podrejeni delavci so 

aktivni in pomagajo voditi organizacijo, zaključki se delajo iz »političnih« razlogov, 

nezaupanje v konkurenco; 

- živahen vodja: vse je izpeljano brez ugovora sodelavcev, manjkajo demokratične 

odločitve, kult osebnosti, možne moderne metode vodenja, fluktuacija osebja, vzdušje 

odvisno od vodenja; 

- skrben vodja: kooperativni stil vodenja, timsko delo, soodločanje, zaposleni se 

počutijo destimulirani, stremljenje k povprečju, zakrnela kreativnost in inovativnost 

zaposlenih, politika odprtih vrat, »dobrodelne« naloge, socialne storitve;  

- obvladan vodja: dobra kontrola, pogosto dobra informiranost, pravočasno določene 

strategije, preveč avtoritarno vodenje, v organizaciji je vse »preveč strogo 

predpisano«, zakrnela kreativnost zaposlenih, padanje delovne morale, trdna hierarhija 

(prav tam, str. 550). 

 

Pomembna lastnost vodij je moč. Jung (2011, str. 412) navaja eno najbolj znanih klasifikacij 

vodenja z močjo, ki temelji na sposobnosti oseb (vodij) izvajati moč na drugih osebah 

(zaposlenih) na naslednjih osnovah: 

- moč z nagrado 

Predpostavljeni svojim zaposlenim dajo nagrado v obliki zvišanja plače. Moč z nagrado  

pozitivno deluje na vedenje zaposlenih, ker jim omogoča zadovoljitev potrebe po moči.  

- moč s kaznovanjem 

Predpostavljeni zaposlene ob neprimernem vedenju kaznujejo z neprijetnimi nalogami, jih 

premestijo, odpustijo ali jim znižajo plačo.     

- moč z identifikacijo 

Vodje zaposlenim predstavljajo pomembne osebe, zato se identificirajo z njimi in prevzemajo 

njihove vrednote, prepričanja in načine ravnanja. Čim bolj so vodje za zaposlene zanimivi, 

tem večja je njihova moč. 

- moč z legitimacijo 

Osnovo za moč z legitimacijo predstavlja pozicija v hierarhični strukturi organizacije, prav 

tako pa tudi norme in vrednote. Dokler zaposleni sprejemajo zakone nadrejenih, se podrejajo 
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njihovim navodilom, ko pa norm in vrednot ne sprejemajo več, ni več možno izvajanje moči z 

legitimacijo.  

- moč s strokovnostjo 

Moč strokovnjakov temelji na znanju in sposobnostih ter na prepričanju zaposlenih, da imajo 

strokovnjaki določeno količino strokovnega znanja. Moč je tem večja, čim večje je znanje na 

določenem področju.  

- moč z informacijo 

Ta oblika moči temelji na posredovanju informacij sodelavcem. Pomembne so vsebine 

informacij, ki pri sodelavcih izzovejo določene reakcije oziroma načine ravnanja. V središču 

je informacija sama in ne vodja, ki jo posreduje.  

 

Avtoriteta, ki pomeni pripravljenost sodelavcev, da se ji podredijo, predstavlja temeljno 

predpostavko za opravljanje storitev v neki organizaciji. V nasprotju z močjo avtoritete 

interpretiramo vplivni odnos, ki predstavlja ugled, priznanje in prostovoljno podrejanje 

sodelavcev (prav tam).  

 

Po Jungu (prav tam, str. 413) odnosi podrejenih in nadrejenih temeljijo na naslednjih 

osnovah: 

- osebna ali karizmatična avtoriteta 

temelji na osebnostnih lastnostih neke osebe, kot so na primer spretnosti in sposobnosti, 

integriteta in socialne kompetence, zanesljivost in pripravljenost pomagati. 

- funkcionalna ali strokovna avtoriteta 

temelji na kvaliteti vodenja nekega vodja, na strokovnem znanju, kvalifikaciji, izkušnjah in 

spretnostih neke osebe, ustreznem odločanju in ravnanju glede na situacijo.  

- avtoriteta položaja ali funkcije 

izvira iz zavzemanja uglednega delovnega mesta v hierarhični strukturi neke organizacije in 

temelji na priznanju smotrnosti in zakonitosti hierarhičnega reda s strani sodelavcev.     

 

Zaposleni lahko s svojim vedenjem podpirajo oz. ovirajo avtoriteto, kar prikazujemo v 

naslednji tabeli. 
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Tabela 9: Lastnosti oz. oblike vedenja, ki podpirajo oz. ovirajo avtoriteto (Jung, 2011, str. 

414). 

 

 

Jung (prav tam) pravi, da avtoriteta predstavlja pomemben instrument za efektivno vodenje. Z 

ozirom na moderne koncepte vodenja zaposlenih, avtoriteta položaja izgublja na pomenu, 

večji pomen pa imata osebna in funkcionalna avtoriteta, ki skupaj tvorita t. i. »efektivno 

avtoriteto«. 

 

Vodje imajo torej pomemben vpliv na motivacijo zaposlenih za delo. Jung (2006) meni, da je 

danes uspeh ali neuspeh podjetij in organizacij bolj odvisen od kvalitete vodenja kot pa od 

drugih dejavnikov. Jakopec (2007) pravi, da je za optimalno izkoriščanje človeškega 

potenciala v organizaciji od vodstva potrebna najbolj enostavna stvar – biti človek, biti 

human.   

5.1 MODELI VODENJA ZAPOSLENIH 

Pri poskusu enotnega definiranja vodenja ugotovimo, da obstajajo različni pristopi k 

preučevanju tega procesa, poleg tega pa je vodenje tudi zelo kompleksen pojem. V okviru 

raziskovanja tega procesa so se razvijale različne teoretične osnove, ki so raziskovale 

Podpirajo avtoriteto Ovirajo avtoriteto 

 nekontrolirano vedenje 

 nervoza, strah 

 ravnodušnost do interesov delavcev 

 netočnost 

 nelojalnost do delavcev 

 manipuliranje z ljudmi 

 pripisovanje lastnih napak drugim 

 vsevednost 

 negotovost in neodločnost pri perečih 

odločitvah 

 retorična nesposobnost itd. 

 vedenje v skladu z vlogo 

 zastopati interese vodilnih delavcev 

 postavljati primerne zahteve do 

delavcev 

 spoštovati osebnost, dosežke in 

pristojnosti drugih 

 deliti jasna navodila 

 jamčiti za svoje napake 

 pravičnost 

 voditi kritiko usmerjeno na konkretne 

stvari 

 podpirati kvalificirane delavce 

 biti toleranten do mnenja drugih itd. 
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značilnosti vodij in okoliščine oz. možnosti za učinkovito vodenje. V nadaljevanju podajamo 

nekatere izmed njih.  

5.1.1 MODELI OSEBNIH ZNAČILNOSTI IN VEDENJSKI MODELI VODENJA 

Najstarejše študije vodenja so se osredotočale na osebnost vodje. Mislili so, da se vodja 

razlikuje od ostalih po svojih osebnostnih značilnostih, kot so inteligenca, osebnost, fizične 

lastnosti, sposobnost … Jung (20011) pravi, da je prevladovalo prepričanje, da so osebe z 

»vodstvenimi lastnostmi« pri vodenju neodvisne od situacije ali strukture skupine in da ima 

vsak uspešen vodja določene lastnosti oziroma bo vsakdo, ki te lastnosti ima, avtomatsko 

vodja  (Jung, 2011). 

 

On koncu devetnajstega stoletja so nastajali vedenjski modeli vodenja, ki so vodenje 

pojasnjevali na osnovi obnašanja vodij. Ti modeli, ki so trajali do petdesetih let prejšnjega 

stoletja, so poskušali določiti »najboljši« stil vodenja, ki naj bi bil učinkovit v vseh situacijah. 

Ustrezali so stopnji razvoja in ideologijam takratnega časa. To je bil začetek masovne 

proizvodnje in glavna naloga je bila povečati produktivnost, zato so od zaposlenih pričakovali 

popolno podrejanje.  

Najprej je prevladoval avtokratski stil vodenja. V skladu z birokratskimi načeli mehanističnih 

organizacij je vodja uporabljal moč, nagrajeval in kaznoval (Koren, 2007). Tak vodja je sam 

sprejemal odločitve in se za njihovo uveljavljanje posluževal hierarhično oblikovanega 

vodstvenega aparata, kar je omogočalo natančno izvedbo navodil tudi v velikih organizacijah 

(Jung, 2011). 

Iz avtokratskega stila vodenja se je razvil birokratski stil vodenja, kjer ni bilo najvišjega 

vladajočega vodje. Vodenje je bilo oblikovano s hierarhičnim aparatom z jasno določenimi 

kompetencami in točnimi pooblastili za delovna mesta. Glavni element tega vodstvenega stila 

je bila kontrola, s katero bi lahko preprečili posege in prekoračitve kompetenc (prav tam). 

V sredini dvajsetih let 20. stoletja se je razvila teorija medčloveških odnosov, ki je poudarjala 

pomen demokratičnega vodenja. Temeljila je na participaciji zaposlenih pri odločanju, kar naj 

bi zaradi poistovetenja zaposlenih s cilji podjetja pripomoglo k uspešnejšemu poslovanju in 

razvoju podjetij in organizacij. Demokratično vodenje je temeljilo na prepričanosti o 

dragocenosti posameznika in o pomembnosti sodelovanja in razprave med posamezniki, na 

zaupanju med svobodo in inteligenco ter na prepričanju, da morajo biti načrti in rešitve plod 

povezovanja truda posameznikov s skupnimi prizadevanji. 
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5.1.2 SITUACIJSKI MODELI VODENJA 

V šestdesetih letih 20. stoletja se je pojmovanje vodenja bistveno spremenilo. Razvijale so se 

vedno bolj kompleksne teorije, ki so iskale nove ključne dejavnike vodenja. Razvili so se 

situacijski modeli vodenja. Avtorji, kot so Blake, Mouton, Reddin, Hersey in Blanchard, so 

bili mnenja, da univerzalni način vodenja ne obstaja in da je vodenje v osnovi situacijsko 

pogojeno oziroma da vodja svoje vodenje prilagodi situaciji in dejavnikom v njej. Pri 

določanju najboljšega načina vodenja so najpomembnejši situacijski dejavniki. Po Možinu in 

drugih (1994, str. 535) je teh več, na primer potrebe zaposlenih, zrelost članov v skupini, 

osebne značilnosti vodje, zapletenost dela in nalog, odločanje v skupini, viri moči vodje itd. 

Situacijski modeli vodenja ne odkrivajo novih vodstvenih stilov, njihov prispevek je v tem, da 

poskušajo pojasniti, kdaj uporabljati določen stil vodenja
8
. 

5.1.2.1 Vedenjska veriga po Blakeu in Moutonu 

 

Blake in Mouton (1986 po Jung, 2011) sta razvila model vodenja, kjer sta za izhodišče vzela 

obe glavni dimenziji vodstvenega vedenja: 

1. Orientiranost na zaposlene (»considering«) 

»Consideration« prevedeno pomeni »upoštevanje«. Vedenje med vodji in skupino temelji na 

vzajemnem zaupanju, spoštovanju, človeški toplini, dostopnosti, obzirnosti itd. To pa ne 

pomeni, da so ukinjena navodila, kontrola ali sankcije. Pri tem vedenju je v prvi vrsti 

pomembno, da imajo vodje resničen interes za potrebe zaposlenih, kar kažejo tudi s svojim 

vedenjem. 

2. Orientiranost na naloge (»initiating structure«) 

»Initiative structure« se smiselno prevaja kot »prestrukturirane in stimulirane aktivnosti«. 

Aktivnosti in načini vedenja vodij neposredno spodbujajo produkcijski proces. To pomeni 

jasno razmejitev vlog vsakega člana skupine, striktno delitev nalog, kazanje poti za doseganje 

ciljev ali priganjanje k produktivnosti in izpolnitev načrtnih ciljev. Za vodje je pri tem 

značilno, da sodelavce s svojimi aktivnostmi navduši (prav tam). 

 

Za stil vodenja sta vedno značilni obe dimenziji, ki sta medsebojno neodvisni in se ju zato 

lahko poljubno kombinira. Za opis vsake dimenzije vedenja sta uporabila 9-stopenjsko 

                                                 

8
 V nadaljevanju predstavljamo nekaj situacijskih modelov vodenja, ki se navezujejo na vodenje v VDC-ju. 

Povzemamo jih po Jungu (2011), ki sicer govori o vodenju v različnih organizacijah, predvsem v gospodarstvu, 

vendar njegove interpretacije lahko apliciramo tudi na socialne poklice. 
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lestvico (1 pomeni zelo nizka orientiranost, 5 srednja orientiranost in 9 visoka orientiranost)  

in kombinirala obe dimenziji v vedenjsko verigo. Katero orientiranost določeni vodja zastopa, 

je odvisno od njegove notranje naravnanosti (glavne naravnanosti). Ta naravnanost se 

zaznamuje že v otroštvu in se potem oblikuje skozi različne izkušnje s starši, brati in sestrami, 

v šoli z učitelji, v soseski s prijatelji in v manjši meri z manj osebnimi viri, kot so televizija, 

radio, kino itd. (prav tam). 

 

Blake in Mouton (prav tam) ugotavljata glavno naravnanost in iz nje izhajajoče vodstveno 

vedenje s pomočjo vedenjske verige. Skupno ločita 81 različnih vodstvenih stilov, ki jih nato 

skrčita na 5 stilov, ki označujejo 5 glavnih teorij. 

 

Vsak vodstveni stil je opredeljen z orientiranostjo na naloge in orientiranostjo na zaposlene, 

avtorja pa imenujeta še tretjo značilnost oz. orientiranost in sicer moč (prav tam). 
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Slika 15: Mreža vodstvenega vedenja po Blake-u in Mouton-u (Jung, 2011, str. 427). 

 

Blake in Mouton sta raziskovala učinek teh petih glavnih stilov. Kot optimalni in zato 

zaželeni stil vodenja predstavlja 9.9-vodstveni stil. Gre za mnenje, da s tem vodstvenim 

stilom ni mogoče doseči le največje produktivnosti, temveč lahko zaposleni s to 

orientiranostjo ustvarijo uspešno kariero, istočasno pa se preprečijo duševne in telesne motnje, 

ki se jih z drugimi stili ustvarja (prav tam). 

 

Uspešno vodenje je določeno z stilom vodenja, ki se v vedenjski verigi nahaja desno od 

diagonale med vodstvenimi stili 1.9 in 0.1. Ta teorija je tudi bolj realistična v praksi, kot le 

poudarjanje vodstvenega stila 9.9 kot edinega učinkovitega (prav tam). 
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1.9 vodstveno vedenje »glaze 

rokavica – management« 
Pozornost na potrebe ljudi po 

zadovoljivih medosebnih 

odnosih deluje na udobno in 

prijazno klimo in delovni 

tempo v organizaciji. 

9.9 vodstveno vedenje  

»timski management« 
Visoka delovna storilnost 

angažiranih sodelavcev, 

skupno prizadevanje za cilj 

organizacije povezuje ljudi 

z zaupanjem in 

medsebojno pozornostjo. 

5.5 vodstveno vedenje 

»organizacijski management« 
Storitev je omogočena z 

vzpostavitvijo ravnovesij med 

nujnostjo, da je delo opravljeno, 

in ohranjanjem vzpostavljene 

organizacijske morale. 

 
1.1 vodstveno vedenje 

»preživetveni management« 
Minimalni napori pri 

opravljanju zadanih nalog 

zadoščajo »le še za 

vzdrževanje organizacije. 

 

9.1 vodstveno vedenje »ukaz 

– poslušnost management« 
Uspeh organizacije temelji na 

tem, da se delovni pogoji 

ustvarijo tako, da je vpliv 

osebnih faktorjev omejen na 

minimum. 
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Slika 16: Uspešen stil vodenja (Jung, 2011, str. 429). 

5.1.2.2 3-D model po Reddinu 

 

V primerjavi z Blakeovo in Moutonovo vedenjsko verigo in orientiranostjo na stvari in ljudi 

3-D model po Reddinu izhaja iz dimenzij orientiranosti na naloge in orientiranosti na odnose. 

Iz teh dveh dimenzij je izpeljal štiri glavne stile (Reddin, 1981 po Jung, 2011). 

 

 

Slika 17: Glavni štirje stili po Reddinu (Reddin, 1981 po Jung, 2011, str. 430). 
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Reddin (prav tam) zanika obstoj enega optimalnega, od situacije odvisnega stila vodenja. 

Zastopa mnenje, da so vsi štirje stili glede na določeno situacijo lahko učinkoviti in dobri. 

Naloga vodij je analizirati situacijo in na podlagi tega izbrati primeren stil vodenja. Za 

določanje situacij vodenja razlikuje naslednje variable: 

- način dela, 

- sodelavci, 

- kolegi, 

- predpostavljeni in 

- organizacija. 

Reddin (prav tam) loči tudi naslednje oblike vodij: 

- v ravnanje usmerjeni vodja (»seperated manager«) se v prvi vrsti osredotoča na 

postopke, metode in sisteme in daje prednost stabilnim pogojem dela; 

- v odnose usmerjeni vodja (»related manager«) poudarja dobre medosebne odnose in 

upošteva potrebe sodelavcev; 

- v naloge usmerjeni vodja poudarja rezultate storitev in razmišlja o produktivnosti in 

- v integracijo usmerjeni vodja stremi k uravnovešenemu upoštevanju ljudi in nalog. 

 

Jung (20011) pravi, da uporaba Reddinovega modela v praksi povzroča težave večini vodij. 

Od vodij se namreč ne pričakuje le stalno ponavljajoča analiza in vrednotenje situacijskih 

variabel, ampak tudi sposobnost vsakokratnega spreminjanja stila vodenja oz. spreminjanje 

situacij tako, da je vodilni stil najučinkovitejši. 

5.1.2.3 Situacijska teorija vodenja po Herseyu in Blanchardu 

 

Hersey in Blanchard (1982 po Jung, 2011, str. 432) pri svoji teoriji vodstvenega vedenja prav 

tako izhajata iz Reddinove orientiranosti na naloge in odnose. Kot tretjo dimenzijo, od katere 

je odvisen najbolj učinkoviti vodstveni stil, sta uvedla stopnjo zrelosti zaposlenih. Razlikujeta 

naslednje štiri stile vodenja: 

1. avtoritarni stil vodenja (telling), 

2. integrirani stil vodenja (selling), 

3. participacijski stil vodenja (participating) in 

4. delegacijski stil vodenja (delegation). 
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Kateri od teh štirih vodstvenih stilov je v konkretni situaciji najbolj učinkovit, je določeno le z 

eno variablo in sicer stopnjo zrelosti zaposlenega za opravljanje določene naloge. Stopnja 

zrelosti je določena z znaki, ki se navezujejo na delo (npr. postavljanje ciljev, storilnostna 

orientacija, znanje) in psihološkimi dejavniki (npr. samozaupanje) (prav tam).   

5.1.2.4 Kontingenčna teorija po Fiedlerju 

 

Kontingenčne teorije razlagajo uspeh pri vodenju z medsebojnim delovanjem vodene osebe 

na eni strani in specifičnimi pogoji vodstvene situacije na drugi strani. Tako lahko naštejemo 

številne faktorje, od katerih je odvisen vodstveni uspeh: 

- vzorec vedenja vodij, 

- dojemanje situacije zaposlenih, 

- struktura skupine, 

- predstave zaposlenih, 

- pričakovanja zaposlenih o vedenju vodij, 

- sistem vrednot, ki velja v organizaciji itd. (Jung, 2011, str. 434). 

 

Fiedler (1967 po Jung, 2011) je tako iz številnih faktorjev določil po njegovem mnenju 

posebno odločilne in obširne faktorje. Načeloma izhaja iz tega, da je uspeh pri vodenju 

odvisen od dveh faktorjev, in sicer ugodnosti situacije in izbranega stila vodenja. Za uspeh pri 

vodenju je pomembno ujemanje teh dveh faktorjev. 

 

»Ugodnost situacije« se deli v tri komponente, in sicer v: 

- moč in avtoriteto, povezano s pozicijo vodenja, 

- stopnjo strukturiranosti naloge in 

- osebni odnos med vodji in zaposlenimi (Jung, 2011, str. 435). 
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Slika 18: Komponente uspešnega vodenja po Fiedlerju (1967 po Jung, 2011, str. 435). 

 

Pri svojem konceptu Fiedler izhaja le iz dimenzije vodstvenega vedenja. Pravi, da je vodenje 

mogoče ali z orientiranostjo na naloge ali z orientiranostjo na zaposlene, ni pa mnenja, da je 

možna neodvisnost teh dveh orientacij (prav tam).   

Situacija vodenja je določena s strukturo odnosov, strukturo nalog in pozicijo moči. Ugodna 

situacija vodenja je, če: 

- je odnos med zaposlenimi in vodjem dober (štirikratno rangiran), 

- je naloga čim bolj strukturirana (dvakratno rangiran) in     

- ima vodja visoko pozicijo moči (enkratno rangiran) (prav tam). 

Po tem Fiedler razlikuje med šestnajsterimi različnimi ugodnimi situacijami, ki skupaj z 

določenim stilom vodenja določajo najboljše rezultate vodenja (prav tam). 

 

Fiedlerjev model je eden najbolj raziskanih modelov vodenja. Večina analiz pa na ta model 

gleda zelo kritično. Najpomembnejša kritika je, da niti teoretične utemeljitve niti empirične 

raziskave ne potrjujejo učinkovitega vodenja (prav tam). 

5.1.2.5 »Drevo odločitev« po Vroomu in Yettonu 

 

Leta 1973 predstavljeno »drevo odločitev« po Vroomu in Yettonu uvrščamo med situacijske 

teorije vodenja. Teorija predpostavlja, da je ključna aktivnost vodje odločilno vedenje. 
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Situacija vodenja, ki je v tem modelu predstavljena kot odločilna situacija, je analizirana s 

sedmimi situacijskimi variablami, ki opisujejo odločitveni problem: 

- Ali je kvaliteta rešitve posebnega pomena? 

- Ima vodja vse potrebne informacije? 

- Je problem strukturiran, poznan? Katere informacije so potrebne in kako se jih 

prejema? 

- Ali je prejemanje odločitev s strani zaposlenih pomembno za uveljavljanje? 

- Ali zaposleni sprejemajo samoodločanje vodij? 

- Ali zaposleni sledijo organizacijskim ciljem za reševanje problemov? 

- Ali bo pri združevanju rešitev med zaposlenimi prišlo do konfliktov? (Jung, 2011, str. 

438).  

 

Vroom in Yetton pri svojem modelu razlikujeta pet vodstvenih stilov, ki jih poimenujeta 

participacijske oblike. Kriterij za razlikovanje je količina participacije zaposlenih pri 

odločitvah. Izhajata torej iz enodimenzionalnosti vodstvenega vedenja (prav tam). 

 

Tabela 10: Oblike participacije po Vroomu in Yetonu (1973 po Jung, 2011, str. 440). 

 

 

 

 

1. Oblika participacije: Vodja se odloča brez dodatnega pridobivanja informacij na 

podlagi svojih dotedanjih informacij. 

2. Oblika participacije: Vodja zahteva dodatne informacije od svojih sodelavcev, potem 

pa se odloča sam. Sodelavci posredujejo le nujne informacije, niso pa udeleženi pri 

razvijanju in ocenjevanju alternativ. 

3. Oblika participacije: Vodja diskutira o določeni odločitvi le s posameznimi sodelavci 

in pridobiva njihove ideje in predloge. Potem se vodja odloči, lahko tudi brez vpliva 

sodelavcev. 

4. Oblika participacije: Vodja diskutira o določeni odločitvi le s sodelavci na določeni 

seji in pridobiva njihove ideje in spoznanja. Potem se odloči, vendar ne nujno na 

podlagi vpliva teh sodelavcev. 

4.  

5. Oblika participacije: Vodja predstavi problem sodelavcem na sestanku. Skupaj v 

skupini razvijajo alternative, ki jih vrednotijo, dokler ne pridejo do soglasja. Vodja pri 

tem prevzame vlogo moderatorja. Na skupino ne poskuša vplivati z lastnimi rešitvami, 

temveč je bolj pripravljen sprejemati in uveljaviti vsako rešitev, ki se izpostavi. 
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Kritika na ta model se navezuje predvsem na naslednje točke: 

- Situacija vodenja je zreducirana na čisto odločitveno situacijo, pri čemer so pomembni 

vplivni faktorji lahko spregledani. 

- Ne obstaja ekspliciten koncept učinkovanja, s čimer bi se samovoljno pojavila izbira 

med sedmimi situacijskimi variablami. 

- Postavljene so enormno visoke zahteve o fleksibilnosti stila vodij, ki naj bi v eni 

situaciji vodili participativno, v drugi pa avtokratsko. Stalno menjavanje oblike stila 

vodenja je za veliko vodij prenaporno. 

- Tudi enodimenzionalnost stila vodenja je lahko kritizirana, ker je močno 

poenostavljena (Jung, 2011, str. 441).     

5.1.3 INTERAKCIJSKO ORIENTIRANO VODENJE 

Interakcijske teorije ne opazujejo le vedenja vodstva do podrejenih sodelavcev kot kriterij za 

uspeh vodenja, temveč v središče analize postavljajo medsebojne interpersonalne odnose 

(interakcije) med vodji in zaposlenimi ter njihov odnos do drugih dejavnikov. Gibb (1969 po 

Jung, 2011) se je začel prvi ukvarjati z interakcijskimi teorijami vodenja in je opisal vodenje 

kot funkcijo interakcije med osebami in situacijami.  

 

Gre za vzajemni proces vplivanja, kar je prikazano z naslednjo sliko  (Jung, 2011, str. 420). 
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Slika 19: Vodenje kot proces vzajemnih vplivov (Jung, 2011, str. 420).  

 

Interakcijski pristopi se ukvarjajo z vodenjem, ki vključuje več kot eno pomembno 

spremenljivko vodenja.  

 

Jung (2011, str. 420) navaja naslednje relevantne vplivne faktorje interakcijske teorije: 

- osebnost vodstva, vključno z njihovimi potrebami, izkušnjami in predstavami; 

- osebnost zaposlenih  z njihovimi potrebami, izkušnjami, predstavami in pričakovanji; 

- lastnosti strukture in funkcije skupine, torej medosebni »status-vloge-odnos« in 

skupne norme; 

- specifična situacija, v kateri se skupina nahaja, zunanji pogoji itd.  
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V zadnjih letih se govori predvsem o dveh pristopih, ki upoštevata številne dejavnike vodenja 

(lastnosti, vedenje, procese vplivanja in situacijske spremenljivke), in sicer o karizmatičnem 

in transformacijskem vodenju (Yukl, 2002, str. 198). 

 

Po Šteru (2002) s karizmo označujemo dominantno osebo, prepričljivega govornika, ki lahko 

prepriča poslušalce. Po Možinu in drugih (1994) karizmatičnega vodjo označuje vizija. 

Ljudje, ki delajo za karizmatičnega vodjo, so motivirani za dodaten napor, ker imajo svojega 

vodjo radi in ga spoštujejo. Karizma se je izkazala za najbolj primerno, ko ima 

posnemovalčeva naloga ideološko sestavino, ali takrat, ko je prisotna visoka stopnja stresa in 

negotovosti. 

 

Potreba po spodbujanju in usmerjanju zaposlenih se je z leti čedalje bolj večala, tako da sta se 

razvila transakcijsko in transformacijsko vodenje. Transakcijsko vodenje je dogovarjanje med 

vodjo in zaposlenimi o materialnih, kadrovskih, socialnih in drugih ugodnostih, ki pripadajo 

zaposlenemu, če dobro dela. Transformacijsko vodenje pa je spodbujanje zaposlenih k 

idealom in moralnim vrednotam, ki naj bi jih navdušili za premagovanje težav pri delu 

(Možina et al., 1994). 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 103 - 

6 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Številni avtorji (Konrad, 1994; Scheffer in Kuhl, 2006) so mnenja, da je delovna motivacija 

tesno povezana z zadovoljstvom zaposlenih pri delu. 

Zadovoljstvo je za vsakega zaposlenega največ, kar si lahko želi pri delu in na delovnem 

mestu, ter ključni predpogoj za to, kar lahko sploh doseže. Zadovoljni zaposleni so tudi 

največ, kar si lahko želi vsak vodja in vsaka organizacija, ter predpogoj za vse, kar lahko 

skupaj dosežejo. Le zadovoljni zaposleni so namreč lahko pri delu učinkoviti in uspešni in 

zato je tudi vsaka organizacija lahko resnično učinkovita in uspešna le, če je v njej velika 

večina posameznikov zadovoljnih. Organizacija je namreč močna le toliko, kolikor je močan 

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

posamezniki, ki so zadovoljni (Mihalič, 2008).  

 

Stopnja zadovoljstva je najpomembnejši dejavnik pri delu, kar potrjuje podatek, da je danes 

najpogostejši vzrok za manjšo učinkovitost in neustrezno opravljanje del in nalog ter za 

odhod zaposlenih iz organizacije in menjavo službe ravno nezadovoljstvo posameznika (prav 

tam).  

 

Zadovoljstvo poleg produktivnosti vpliva tudi na njihovo zdravje in varnost (Fisher in Fisher, 

2005; Kleinbeck in Kleinbeck, 2009). Raziskave namreč kažejo povezavo med motivacijo in 

odsotnostjo na delovnem mestu (Schmidt, 2004). Po Becku (2003) pa nezadovoljstvo z delom 

vodi v menjavo službe in manjšo učinkovitost pri izpolnjevanju nalog.  

 

Na nezadovoljstvo posameznika vplivajo različni dejavniki. Ti so vezani zlasti na pogoje dela, 

sodelavce, nadrejene, plačo, možnosti napredovanja in podobno.  

6.1 RAVNANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI 

Kadrovska funkcija pridobiva osrednjo vlogo v podjetjih in organizacijah. Njen predmet so 

ljudje in ravnanje z njimi. Podjetja iščejo najboljše kadre, s katerimi bi lahko uresničevala 

svoje poslovne cilje (Svetlik et al., 2009). 

 

Temelji na spoznanju, da je človek in njegov pomen v organizacijskem procesu s svojim 

znanjem, sposobnostmi in motiviranostjo, najpomembnejši proizvodni tvorec (Možina et al., 

1998). 
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Nova teoretična spoznanja na področju kadrovske funkcije so pripeljala do razširitve te 

dejavnosti. “Razširjena” kadrovska funkcija se je tako uveljavila pod imenom “ravnanje s 

človeškimi viri” (angl. Human Resource Management – HRM). V nemško govorečem 

prostoru se uporabljajo izrazi »Personalwirtschaft, Personalwesen in Personalmanagement 

(Jung, 2006). 

Pri prenašanju uporabe kakšnega pojma, ki je prvotno v tujem jeziku, se srečamo s 

problemom uporabe ustreznega prevoda. Različni avtorji uporabljajo različne izraze, zato je v 

spodnji tabeli podrobnejši pregled najpogostejših izrazov, ki jih zasledimo v slovenski 

literaturi. 

 

Tabela 11: Uporabljeni pojmi in prevodi angleškega izraza »Human Resource Management« 

v slovenski literaturi (Zupan, 1999, str. 4). 

Human Resource Management 
Human Resource 

Management 

- kader 

- človek 

- kadrovski viri 

- človeški viri 

- človeške zmožnosti 

- človeški dejavnik 

- zaposleni 

- management 

- upravljanje 

- ravnanje 

- ravnanje z 

- kadrovski management 

(Kavran in Florjančič, 1992) 

- management kadrovskih 

virov 

(Možina et al., 1998) 

- ravnanje z ljudmi pri delu 

(Lipičnik, 1998) 

- človeški viri in ravnanje z 

njimi 

(Lipičnik, 1994) 

- ravnanje s človeškimi viri 

(Zupan, 1995) 

 

 

 

V nadaljevanju bomo uporabljali naslednja pojma: 

- ravnanje s človeškimi viri in 

- človeški viri oziroma zaposleni, delavci ali kadri. 
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Ravnanje s človeškimi viri se ukvarja z zaposlenimi in z njihovimi osebnimi in socialnimi 

nalogami v organizaciji. Po tej definiciji ločimo: 

- potrebe organizacije, ki se nanašajo na čim boljšo »preskrbo« organizacije z 

ustreznimi delavci (npr. pridobivanje, izbiranje, zaposlovanje, ocenjevanje, 

odpuščanje delavcev itd.) in 

- potrebe zaposlenih, ki ne smejo biti v nasprotju s potrebami organizacije. Zaposlene 

je potrebno negovati, razvijati, podpreti, izoblikovati, voditi, usposobiti za opravljanje 

nalog in nagrajevati (Jung, 2006, str. 4). 

 

Po Jungu (prav tam, str. 4) se upravljanje s človeškimi viri deli na: 

- zagotavljanje storitev z ozirom na zaposlene, 

- ohranjanje in spodbujanje storitev, 

- informativne sisteme upravljanja s kadri. 

 

 

Slika 20: Glavne naloge človeških virov (Jung, 2006, str. 4). 

 

 

Pri poudarjanju različnih oznak zaposlenih se uporabljajo naslednji izrazi: 

- »Personalmarketing« - zaradi pomanjkanja ustrezno kvalificiranih delavcev je zelo 

pomembna dolgoročna povezava med zaposlenimi in organizacijo. Gre za opazovanje 
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trga delavcev oziroma za ugotavljanje njihovih potreb in pričakovanj. K 

»personalmarketingu« spada pridobivanje delavcev. 

- »Personalpolitik« - kadrovska politika predstavlja okvir za zasledovanje ciljev 

zaposlenih. Usmerja se glede na politiko organizacije. Sem spada tudi snovanje in 

zasledovanje smernic razvoja.  

- »Personalcontrolling« - Je vedno pomembnejši instrument, ki predstavlja podporo 

vodstvu in »koordinate« med posameznimi nivoji in področji delovanja. Poleg tega pa 

tudi povezuje strategijo zaposlenih s strategijo celotne organizacije in vodstvu 

posreduje pomembne informacije pri odločanju o smernicah razvoja (prav tam, str. 8).   

 

Za politiko zaposlenih so pomembna naslednja področja, povezana z osebnimi in političnimi 

prepričanji, ki oblikujejo organizacijsko kulturo: 

- medsebojno vodenje zaposlenih in sodelovanje, 

- kvalificiranje zaposlenih, 

- skupno delo s svetom zavoda, 

- soodločanje zaposlenih, 

- samouresničevanje zaposlenih, 

- oblikovanje dela, 

- informiranje, 

- fleksibilni modeli dela (prav tam, str. 24).   

 

V anketi, ki je bila izvedena v 289-ih podjetjih je približno 85 % anketiranih odgovorilo, da 

zaposleni s pomočjo organizacijske kulture bolje ponotranjijo svoje glavne misli, vrednostne 

predstave in cilje organizacije. V vsakem podjetju je namreč prisotna neka določena 

organizacijska kultura, vendar ni povsod zavestno doživeta. Za analiziranje prednosti in 

slabosti je najbolje povprašati zaposlene, ki še niso dolgo časa v organizaciji in zato elemente 

organizacijske kulture še ne doživljajo kot samoumevne. Samo če organizacijska kultura 

zaposlene prepriča in jo sprejemajo, je možna višja stopnja zadovoljstva pri delu 

(Hüchtermann in Lenske, 1988 po Jung, 2006, str. 24).   

6.2 NEGOVANJE ZAPOSLENIH 

Vodja ne more motivirati drugih. Vse, kar lahko stori je, da ustvari pogoje za motivacijo. 

Vsaka motivacija je notranja motivacija, zato je v delovnem okolju potrebno odstraniti vse, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 107 - 

zaradi česar je človek lahko nesrečen ali demotiviran, nato pa se lotiti povečevanja števila 

motivacijskih dejavnikov (Tracy, 2000). 

 

V povezavi z motivacijo Jung (2006, str. 627) govori o »negi zaposlenih«, pri kateri je  

potrebno upoštevati nekatera načela: 

- nega zaposlenih ni namenjena le posebnim rizičnim skupinam, temveč vsem 

zaposlenim pri vsakdanjem delu; 

- cilj nege zaposlenih je pozitivno vplivati na pogoje v organizaciji; 

- nega zaposlenih povezuje različne, ampak medsebojno dopolnjujoče ukrepe ali 

zasnove, tudi informacije, zakonodajo, davčne ali drugačne monetarne ukrepe, 

organizacijska pravila in spontane aktivnosti. 

 

Temeljna sestavina okolja, ki zbuja motivacijo, je sodelovanje. Vodilni ga morajo omogočiti 

zaposlenim in ga od njih tudi pričakovati. Zaposlene nadzirajo in jih podpirajo, vendar morajo 

biti prepričani, da pri tem ne izničujejo motivacije na delovnem mestu (Heller in Hindle, 

2001). 

Med zaposlenimi in vodjo mora biti sklenjeno tako imenovano partnerstvo za uspeh. To 

pomeni, da vodja in zaposleni medsebojno enakopravno in aktivno sodelujejo, vsak prispeva 

svoj delež znanja, prizadevanj, naporov, idej in podobno, da bi uspešno dosegli skupni cilj. 

Vodja in zaposleni ne nastopajo kot nasprotniki, temveč kot zavezniki, ki imajo skupni interes 

in cilj, ki ga želijo doseči. Tovrstno sodelovanje namreč sproža zadovoljstvo in omogoča 

skupni uspeh pri delu (Mihalič, 2008).  

 

Po Hellerju in Hindleju (2001) morajo vodje upoštevati zamisli zaposlenih na vseh statusnih 

ravneh. Pri vsaki osebi naj bi izkoristili njene pozitivne stvari. Nefinančne spodbude, ki jih je 

enostavno posredovati, so preprost in glavni način, kako pridobiti in obdržati sodelovanje. 

Vodilni se morajo zaposlenim zahvaliti za delo, ki so ga opravili. Za mnoge vodje je to težko, 

gre pa za pomembno protiutež kritiziranju. Večje sodelovanje lahko dosežejo tudi z javnim 

priznanjem dosežkov zaposlenih in z organiziranjem posebnih sestankov z namenom, da se 

dvigne morala. Občutljivo morajo ravnati tudi z osebnimi prošnjami, kot so odsotnost z dela 

za posebne namene. 
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6.3 STRES PRI DELU 

V današnjem času se soočamo s številnimi spremembami, ki s seboj prinašajo tudi stres. Stres 

je nekaj, kar se dogaja vsem živim bitjem in je postal normalen del našega vsakdana, zato se 

moramo z njim naučiti živeti. Obvladovanje stresa in bojazni v vsakdanjem življenju je za 

človekovo normalno življenje nujen pogoj. Stres povzroča veliko virov, eden izmed največjih 

povzročiteljev pa je delo. 

 

Po Youngsu (2001) je stres telesna reakcija na mobilizacijo obrambnih sistemov proti grožnji, 

ki jo zazna naše telo. Stres je sklop telesnih, fizičnih, duševnih in kemičnih reakcij na 

okoliščine, ki sprožijo v človeku zmedenost, nejevoljo in vzburjenost. Božič (2003) razlaga, 

da se stres na delovnem mestu pojavi, ko zahteve delovnega okolja ali poklica presegajo 

sposobnost zaposlenih, da jih izpolnijo ali obvladajo. Gre za neskladje med zahtevami 

delovnega mesta, zmogljivostmi, sposobnostmi in znanjem zaposlenega, kot tudi vsemi 

vlogami, ki jih mora v življenju igrati.  

 

Božič (prav tam) opozarja, da stres na delovnem mestu postaja čedalje večji problem. Po 

Černigoj Sadarjevi (2002) simptome lahko ugotavljamo na individualnem in organizacijskem 

nivoju. Na individualnem nivoju ločujemo med vedenjskimi simptomi (pretirano pitje 

alkohola in kajenje, izmikanje delovnim obveznostim, odsotnost z dela), fiziološkimi 

(povečan krvni pritisk, pulz in holesterol, zmanjšana imunska sposobnost ...) in psihološkimi 

(razdražljivost, različne bolečine, nezadovoljstvo z delom, zaskrbljenost za osebnostno 

funkcioniranje ...). Na nivoju organizacije pa se ti simptomi kažejo kot motnje v storilnosti, 

kreativnosti in konkurenčnosti (Božič, 2003) ter povečanem absentizmu in fluktuaciji, v 

konfliktih med vodstvom in zaposlenimi ter upravljanjem kakovosti (Černigoj Sadar, 2002). 

 

Černigoj Sadarjeva
9
 (2002, str. 13-15) našteva naslednje vire stresa pri delu: 

- Značilnosti dela 

Nova tehnologija zahteva neprestano prilagajanje novim delovnim pripomočkom, sistemom 

in novim načinom dela. Stres predstavlja tudi, če predpostavljeni ne sledi novi tehnologiji, 

medtem ko jo podrejeni obvladajo. Pri preobremenjenosti z delom ločimo dve vrsti 

preobremenitev. Kvantitativna preobremenitev pomeni, da imamo preveč dela. Kvalitativna 

preobremenitev pa pomeni, da je delo prezahtevno in da delavec ne obvlada delovnih nalog. 

                                                 

9
 Citiramo Černigoj Sadarjevo (2002), ker v praksi v VDC-ju ugotavljamo podobne vire stresov, kot so našteti. 
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- Vloga v organizaciji 

V primeru, da so vloge oseb v organizaciji jasno opredeljene in razumljene ter kadar so 

pričakovanja jasna in nekonfliktna, potem je tudi stres minimalen. Toda v praksi se to redko 

zgodi. Osnovni izvori stresa so: dvoumnost vloge, konfliktnost vloge in stopnja odgovornosti 

za druge. Dvoumnost vloge izhaja iz tega, da oseba nima jasne slike o ciljih dela, 

pričakovanjih sodelavcev ter obsegu in odgovornosti svojega dela. Nejasnost se pogosto 

pojavi pri obsegu avtonomije, ki naj bi jo imel vodja v primeru zahtev po takojšnjem 

odločanju v kriznih situacijah. Do konfliktnosti vloge pride v primeru nasprotujočih si zahtev 

na delovnem mestu: da moramo delati stvari, katere ne želimo delati, ali stvari, za katere 

menimo, da ne spadajo v naš delokrog. Menedžerji se pogosto znajdejo med dvema 

skupinama, ki zahtevata različne vrste obnašanja. Obstajata dve vrsti odgovornosti, in sicer 

odgovornost za stvari (denar, oprema, stavbe ipd.) in ljudi, slednja se je pokazala za izredno 

stresno.  

- Odnosi na delovnem mestu 

Odnose na delovnem mestu lahko uvrstimo v tri skupine: odnosi s šefom, s podrejenimi in s 

sodelavci. V prvem primeru so raziskave pokazale kritične točke pri vzajemnem zaupanju in 

spoštovanju, pri odnosih med sodelavci pa negativno vplivajo predvsem tekmovalnost, osebni 

konflikti ter osebe, ki so tehnično in izredno storilnostno orientirane. Precej stresa lahko 

povzročajo tudi odnosi s strankami, saj se pri delu z njimi zahteva individualen pristop, 

izredno obvladovanje lastnih čustev in izkazovanje čustev, kot jih pričakuje organizacija. 

- Razvoj kariere 

Ljudje sprejmejo delo z določenimi pričakovanji glede napredovanja, plače, avtonomije, 

varnosti zaposlitve ipd. V primeru, da njihova pričakovanja niso uresničena, izgubijo občutek 

pripadnosti in samospoštovanja. In ko zaposleni ne vedo več, kam gredo, in še manj, kaj naj 

naredijo, mala nelagodja, ki so se v začetku pojavljala le občasno, postajajo vedno večja, bolj 

vsakdanja in neprijetna. Tudi ocenjevanje delovne uspešnosti je pogosto izvor stresa, tako za 

tistega, ki je ocenjevan, kot za tistega, ki ocenjuje.  

- Organizacijska struktura in kultura 

Organizacijska kultura je mešanica vrednot, prepričanj, predpostavk, pomenov in pričakovanj, 

ki so skupna članom določene skupine. Organizacijska kultura predstavlja ‘ključ’ za ustrezno 

obnašanje in reševanje problemov. Ustrezna organizacijska kultura omogoča adaptacijo na 

zunanje pogoje in notranjo integracijo. Učenje in sprejemanje osnovnih predpostavk 
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organizacijske kulture predstavlja za novince in novinke, ki vstopajo v organizacijo, stresno 

preizkušnjo. 

 

Poleg virov stresa Černigoj Sadarjeva (prav tam) navaja tudi naslednji pregled dejavnikov 

stresa
10

: 

- delovni pogoji, 

- delovni čas in izmensko delo, 

- preobremenjenost z delom. 

Ločimo dve vrsti preobremenjenosti – kvantitativno in kvalitativno. Kvantitativna 

preobremenjenost pomeni preveč dela in je povezana s podaljšanim delovnim časom, z 

opravljanjem dela doma, več nalogami naenkrat … Kvalitativna preobremenjenost pa se 

nanaša na delo, ki je za posameznika pretežko ali pa prezahtevno. Obe vrsti 

preobremenjenosti sta stresni. 

- nejasnost vloge 

Nejasnost vloge se pojavi, ko posameznik nima jasne slike o delovnih ciljih, pričakovanjih 

sodelavcev in področju dela ter njegovih odgovornostih. Večkrat to zakrivijo predpostavljeni, 

ko posamezniku ne povedo jasno, kakšna je njihova vloga in kaj od njih pričakujejo. 

Posledice nejasnosti vloge se kažejo v depresivnem razpoloženju, nižjem samospoštovanju, 

nezadovoljstvu z življenjem, nizko delovno motivacijo in nameri, da bi zapustil službo.  

- konfliktnost vlog 

Konfliktnost vlog se pojavi, ko se pred posameznika postavijo nasprotujoče delovne zahteve 

ali pa nasprotujoča pričakovanja npr. nadrejenih in uporabnikov. Poznamo tudi konflikt med 

vlogo in osebnostnimi lastnostmi posameznika, kot so vrednote, moralni principi in določena 

stališča.  

- odgovornost 

Ločimo dve vrsti odgovornosti: odgovornost do ljudi in odgovornost do stvari. Odgovornost 

do ljudi je izredno stresna, saj je povezana z nenehnimi socialnimi interakcijami in včasih tudi 

s težavnimi medsebojnimi odnosi. Prav tako na stres vpliva tudi prenizka stopnja 

odgovornosti, ki je značilna zlasti za delovna mesta, na katerih zaposleni nimajo nadzora nad 

samim procesom dela. 

- odnosi pri delu 

                                                 

10
 Nekatere dejavnike le naštejemo, opišemo pa tiste, ki jih skozi prakso zaznavamo kot pogostejše dejavnike 

stresa v VDC-ju.  
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Drugi ljudje so lahko izvor podpore, na žalost pa tudi izvor stresa. Pri delu so kritične 

predvsem tri vrste odnosov, in sicer z nadrejenimi, s podrejenimi in s sodelavci.  

Odnos, ki ga ima delavec s svojim neposrednim nadrejenim, je zanj lahko stresen, če 

nadrejeni svojo avtoriteto uveljavlja na neprimeren način. Kot pomembna lastnost, ki naj bi jo 

imel nadrejeni, se je v študijah izkazala obzirnost do delavca. 

- organizacijska kultura in klima 

Ljudje na delovnem mestu preživijo skupaj veliko časa in dobro počutje posameznika ter 

uspeh organizacije je v veliki meri odvisen od socialne klime. Organizacijska klima  

predstavlja vzdušje v organizaciji. Klimo sestavljajo pozitivna in negativna stališča, stopnja 

identifikacije z organizacijo, zadovoljstvo in nezadovoljstvo zaposlenih, objektivni 

indikatorji: fluktuacija – odsotnost z dela, prizadevnost pri delu. Indikatorji organizacijske 

klime so: tehnološka pripravljenost – ustrezna/neustrezna (računalnik, informacije, mir …), 

skrb za kadre – pomembnost človeka, tok komunikacij, motivacijski pogoji – notranja 

motivacija (želja po izobraževanju, po delu), zunanja (nagrade, finance, poštenost), praksa 

odločanja – participativno, hierarhično, vpliv nižjih nivojev, suport – velik/majhen, 

poudarjanje ciljev, olajševanje dela, oblikovanje timov. 

Klimo ustvarjajo individualne osebnostne lastnosti in delovne zahteve v medsebojni 

interakciji, zato na spremembo klime lahko vplivajo le prilagoditve zaposlenih.  

Razloge za slabo klimo v organizaciji velja iskati pri ljudeh. Potrebno je ugotoviti, kakšna je 

ustvarjalnost zaposlenih, kakšna so njihova stališča, cilji, njihove šibke točke, kako 

sprejemajo odgovornost, kakšni so medsebojni odnosi in kakšen je odnos vodstva do 

zaposlenih.  

- napredovanje uspešnih delavcev. 

Nekateri poklici so že po naravi bolj stresni od drugih, mednje spadajo tudi poklici pomoči. 

Farber (1983 po Kobolt, 1993, str. 30-31) pravi, da so stresni faktorji v socialnih, pedagoških 

in drugih poklicih, kjer je bistveno delo z ljudmi, specifični zaradi sledečih pogojev in 

značilnosti: 

- pomanjkljiva avtonomija strokovnih delavcev, 

- nezadostni viri, ki jih uporabljamo pri delu, 

- nerazumevanje javnosti o tem, kakšna je narava dela, 

- pomanjkanje kriterijev za merjenje rezultatov dela, 

- neustrezna priprava na delo, ki približuje le idealno plat teh poklicev, ne opozarja pa 

na pomanjkljivosti, ki so sestavni in neločljivi del, 
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- občasna administrativna poseganja v področja, ki spremljajo »položaje moči in 

vplivanja« in prispevajo k zmanjševanju avtonomije strokovnih delavcev. 

 

Horvatova (1998) pravi, da se v zavodu veča odstotek tistih delavcev, pri katerih se vedno 

pogosteje pojavljajo izpraznjenost, izčrpanost in kronična utrujenost. Rezultati njene analize 

so pokazali, da so najbolj psihično obremenjeni tisti delavci, ki uporabnike obravnavajo 

individualno. Z leti službovanja se zadovoljstvo z delom in sodelavci manjša, po dvajsetih 

letih delovne dobe pa postane kritično nezadovoljstvo z vodenjem in možnostjo napredovanja. 

Na fiziološkem področju se javljajo bolezni kosti, sklepov, vegetativnega živčevja in duševne 

bolezni, na psihičnem področju pa zaradi posebnih obremenitev prihaja do intenzivnih 

konfliktnih situacij in frustracij. Jerman (2005), ki je raziskoval stres in izgorelost pri 

strokovnih delavcih v vzgojno-izobraževalnih in prevzgojnih zavodih, ugotavlja, da spol in 

poklic ne vplivata na doživljanje stresa. Vpliv delovne dobe pa se je pokazal predvsem pri 

psihosomatskih posledicah stresa, pri medosebnih odnosih in upoštevanju nadrejenih, več 

težavah s spanjem in glavobolom ter slabšem obvladovanju stresnih situacij. Stres bolje 

obvladujejo strokovni delavci z visoko izobrazbo, ki jih sodelavci najbolj upoštevajo in 

cenijo.  

 

Jerman (prav tam) v povezavi s stresom govori o utrujenosti kot kompleksnem 

biopsihosocialnem pojavu, v katerem se prepletajo številni dejavniki. Poglavitne sklope 

dejavnikov, ki vstopajo v soigro in prispevajo k utrujenosti, predstavlja navedena shema. 
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Slika 21: Sklopi dejavnikov, ki vstopajo v soigro in prispevajo k utrujenosti (Jerman, 2005, 

str. 480). 

 

Pri preprečevanju stresa je po Jermanu (prav tam) pomembno, kako ljudje ocenjujejo tisto, kar 

učinkuje nanje kot povzročitelj stresa. Tudi Youngs (2001) razlaga, da stres ne izvira zgolj iz 

samih stresnih dejavnikov, ampak predvsem iz posameznikovega zaznavanja dogodka in 

njegovega odziva nanj. Odvisno od tega, kako ljudje dojemajo obremenilne situacije, številni 

avtorji (Božič, 2003; Černigoj-Sadar, 2002; Jerman, 2005; Youngs, 2001) govorijo o 

negativnem ali škodljivem stresu in pozitivnem ali prijaznem stresu.  

Jerman (2005) meni, da je glavna razlika med njima, da se pri zdravem stresu spremembi 

naglo in zlahka prilagodimo, pri škodljivem pa se ji prilagodimo s težavo ali se ji sploh ne. 

Černigoj Sadarjeva (2002) razlaga, da za večino ljudi pomeni stres nekaj slabega, izkušnja, ki 

je nastala zaradi pretirane ali premajhne obremenjenosti, dolgočasnosti, zaradi izgube 

ljubljene osebe ali vztrajanja v položaju, ki ga nismo bili sposobni nadzorovati. Nekateri pa 

dojemajo obremenilne situacije kot izziv, zato opisujejo stres kot vznemirljivo, spodbudno ali 

navdušujoče občutje.  

LASTNOSTI 

DELOVNEGA MESTA: 

 delovne naloge, 

 delovne razmere 

(fizikalne, organizacijske, 

psihosocialne). 
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Tudi Youngs (2001) pravi, da nekaj, kar nekomu predstavlja izziv, nekomu drugemu lahko 

pomeni obremenitev. Zato naporno in odgovorno delo pri nekaterih povzroča bojazen in 

vznemirjenje, medtem ko sta za druge enaka količina dela in način dela nagrada ali izziv. 

Nekateri delavci sami povečujejo nivo stresa in napetosti, ker so šele takrat učinkoviti. Stres 

imajo radi, zato se mu ne skušajo izogniti. V stresnih razmerah kar zacvetijo. Za njih je 

značilno, da v svojem delu vidijo smisel in si želijo stalnega učenja novih stvari. Stres jih 

krepi, spodbuja, obnavlja moči in vzdržuje vitalnost, da so kos preizkušnjam. Po Božiču 

(2003) osebe, ki so pod vplivom pozitivnega stresa, kažejo vznemirjenost, živahnost, 

nasmejanost, motiviranost, razumevanje, družabnost, prijaznost, ljubeznivost, umirjenost, 

uravnovešenost, samozavest, marljivost, ustvarjalnost, učinkovitost, uspešnost in odločnost. 

Negativni stres pa predstavljajo emocionalni in psihični pritiski, šoki, ki povzročajo obolenja 

in so posledica kratkotrajnega stresnega vpliva ali dolgotrajne izpostavljenosti stresnim 

okoliščinam. Ljudje postajajo razdražljivi, zaskrbljeni, nemirni, utrujeni, žalostni, pozabljivi, 

prestrašeni in se težko skoncentrirajo. 

 

Stresno stanje, ki traja dlje časa in se nadaljuje, vodi v izčrpanost. Youngs (2001) pravi, da ta 

nastopi, če traja stanje intenzivnega stresa šest do osem tednov, ker se telo izčrpa. Posledici 

tako podaljšanega stresa sta tudi telesna utrujenost in izguba prožnosti, ki je potrebna za 

obvladovanje situacij. To biokemično izčrpanost imenujemo tudi »izgorelost«. 

Po Schultzu in Schultzu (1990) do izgorevanja na delovnem mestu pride, če se okolje v 

podjetju ne odziva na ljudi, na njihova prizadevanja, omejitve in način njihovega dela. 

Izgorelost zaradi stresa povzroča zmanjšano produktivnost, kronično izčrpanost, 

razdražljivost, togost in nedružabnost.  

Černigoj-Sadarjeva (2002) pravi, da  se izgorelost bolj pogosto pojavi pri poklicih, od katerih 

se pričakuje veliko čustvenega in negovalnega dela. Ugotovljeno pa je tudi, da so tisti, ki 

pričakujejo, da bodo dobili občutek pomembnosti zaradi svojega dela, bolj nagnjeni k 

izgorevanju. Po mnenju Schultza in Schultza (1990) je izgorelost višja pri zaposlenih ženskah, 

samskih, ločenih ter ljudeh, ki imajo majhne možnosti napredovanja. Žrtve izgorelosti so 

navadno tudi deloholiki, ki se močno ženejo za delom in ne čutijo potrebe po družabnem 

življenju. Temeljotov Salajeva, Snežičeva in Pungartnikova (2012) pa pravijo, da so psihične 

in fizične bolezni, povezane s stresom, bolj običajne med delavci na nižjih položajih, še 

posebno med tistimi, ki imajo malo kontrole nad svojim delom.  
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Heller in Hindle (2001) ugotavljata, da stres v podjetju ne prizadene le posameznikov v 

podjetju, ampak tudi celotno podjetje. Po njunem mnenju je stres nalezljiv. Vsak, ki zaradi 

stresa ne dela tako, kot bi moral, prenaša stres na sodelavce, nadrejene in podrejene in tako 

prihaja do stresa v celotnem podjetju. 

 

Božič (2003) poudarja, da do stresa na delovnem mestu pogosto prihaja tudi v povezavi s 

stresnimi dogodki v zasebnem življenju. Zaradi tega stresa ne moremo obravnavati samo z 

vidika dela, ampak moramo v obravnavo stresa na delovnem mestu vključiti tudi komponente 

izven dela in v zasebnem življenju. Burnard (1999) tako predlaga, da naj bi strokovnjak poleg 

strokovnega dela skrbel za lastne interese, ki niso v nikakršni zvezi z delom. Odmik od dela in 

načina mišljenja mu omogoča, da razvija druge vidike samega sebe in se izogne »vpletanju« 

osebnih odnosov v delo.  

 

Temeljotov Salajeva, Snežičeva in Pungartnikova (2012) pravijo, da je problem stresa na 

delovnem mestu velikokrat povezan tudi s psihični nasiljem oziroma t. i. mobingom. Avtorice 

(prav tam) opozarjajo, da je mobing zaznan kot precej resen pojav v Evropi, ki povzroča 

škodo delodajalcu in delavcu. Psihično nasilje se pojavlja na vseh organizacijskih ravneh, 

med povzročitelji so tako nadrejeni kot sodelavci. Žnidaršičeva (2012) meni, da je problem 

mobinga v tem, da marsikaterih konfliktov v naši družbi sploh ne prepoznamo pravočasno, 

večina delavcev pa pogosto potrpi in ostane tiho, saj verjamejo, da se za dobro opravljeno 

delo vedno dobi dobro plačilo. 

          

6.4 KLIMA V ORGANIZACIJI 

Organizacijska klima označuje vzdušje v organizaciji. Neal, West in Petterson (2000) jo 

definirajo kot zaznavo, kako zaposleni dojemajo lastno organizacijo in svoje možnosti in 

pogoje dela v okviru svojih lastnih vrednot. Po Lipičniku (1998) je posledica različnih znanih 

in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva na 

vedenje ljudi in uporabo njihovih zmožnosti. Jung (2006) pravi, da vsak član organizacije 

nosi svoj del tako v negativnem kot v pozitivnem smislu.  

 

Černetič (2007) pravi, da se za merjenje organizacijske klime odločamo, ko želimo ugotoviti 

zadovoljstvo zaposlenih na različnih področjih. Rezultati nam pokažejo, na katerih področjih 
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moramo ukrepati, da bomo ob povečanem zadovoljstvu dosegli tudi povečano učinkovitost 

zaposlenih.  

 

Jurman (1981, str. 204) navaja naslednje dejavnike, ki prispevajo k ugodni ali neugodni klimi: 

- sistem vodenja, 

- cilji podjetja, 

- usklajenost vodenja, 

- usmerjenost ljudi v podjetju in  

- socialne vloge posameznikov. 

Jung (2011) pravi, da so rezultati raziskave, v katero je bilo vključenih 1078 zaposlenih, 

pokazali faktorje, ki negativno in pozitivno vplivajo na organizacijsko klimo in jih 

prikazujemo v naslednji tabeli. 

 

Tabela 12: Pomembni faktorji, ki vplivajo na organizacijsko klimo (Jung, 2011, str. 407). 

Faktorji slabe organizacijske klime Faktorji dobre organizacijske klime 

- intrige 

- očrnitev s strani vodje 

- zavist sodelavcev 

- pomanjkanje priznanja 

- slabovoljen vodja 

- pogosti bolniški staleži 

- timsko vzdušje 

- samostojno delo 

- priznanje s strani vodje 

- sodelovanje s sodelavci 

- pravična razdelitev dela 

- uspeh organizacije 

 

Na zadovoljstvo pri delu objektivni, oprijemljivi elementi bistveno ne vplivajo, večjo vlogo 

imajo medčloveški odnosi na delovnem mestu. Do izraza prihajajo v načinih ravnanja in 

obnašanja zaposlenih, pa tudi v obliki njihovega skupnega dela. Razlikujemo med 

vertikalnimi (odnosi delavcev do predpostavljenih oz. do vodstva organizacije) in 

horizontalnimi socialnimi odnosi (medsebojen odnos med zaposlenimi pri skupinskem delu 

posameznih skupin) (prav tam).  

 

Na oblikovanje klime v organizaciji ima pomemben vpliv način vodenja. Jung (prav tam) 

pravi, da je vodenje z golim dajanjem navodil od zgoraj navzdol, kot je bilo v preteklosti,  

nepotrebno, nič več nujno, nepravično in nedopustno. Takšen način je discipliniral in 

omejeval zaposlene, kar je imelo za posledico demotiviranje, nezaupanje in distanco 

zaposlenih do vodstva. Delavci so »notranje odpovedali« in opravljali le še »službo po 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 117 - 

predpisih«. Pri delu je vedno bolj pomembna demokratična kultura. Zaposlenim se pušča več 

svobode, da se lahko izraža njihova kreativnost. Pri tem je nujno pomembno zaupanje med 

zaposlenimi in vodstvom. Da pa bi bili zaposleni pri svojem delu prav tako kreativni kot pri 

svojih hobijih in v prostem času, se mora nujno prestrukturirati klima v organizaciji. Razviti 

se morajo nove vrednote in s tem socialni odnosi  (Jung, 2011). 

 

Mihaličeva (2008) poudarja pomen demokratičnega načina komuniciranja v organizacijah, 

kar pomeni, da lahko vsak prosto izraža svoje mnenje, da so pravila identična za vse, prav 

tako tudi, da ne izvajamo pretiranega nadzora nad zaposlenimi, da delo in učenje nista 

hierarhično pogojena, da je omogočeno prosto odločanje, da položaj v organizaciji ni osnova 

uveljavljanja moči posameznika, da je vodenje organizacije vedno transparentno, da pri 

njenem razvoju enakopravno sodelujejo vsi zaposleni, da je vodja le prvi med enakimi, da 

delo temelji na sodelovanju vseh in podobno. Po Mihaličevi (2008) se z vzajemnim 

zaupanjem in tolerantnostjo vzpodbuja prevzemanje odgovornosti delavcev, medsebojno 

učenje in priznanje kompetenc. Poudarja se tudi skromnost in ponižnost. Tako zaposleni kot 

tudi vodje se morajo zavedati, da ne veljajo le njihove ideje, temveč morajo sprejemati tudi 

druge rešitve. 

 

Po mnenju Mihaličeve (2008) pa je poleg teh dejavnikov za dobro klimo v organizaciji 

pomembna še vrsta drugih, kot so: vzpodbujanje samozavest vsakega posameznega delavca, 

delitev moči v organizaciji, informiranje, komuniciranje, poslušanje itd.  

 

Jurman (1981) pravi, da na klimo v združbi pomembno vpliva usklajenost vodenja. Če je 

vodstvo usklajeno, vsak ve, kaj, kdaj in kako mora kaj storiti. Urejenost povzroči ugodno 

socialno klimo in s tem zadovoljstvo med zaposlenimi. Slaba usklajenost vodstva povzroči 

napake med oddelki. Delavci posameznih oddelkov niso ustrezno obveščeni, pogosto se delo 

opravlja dvakrat, nekateri garajo, medtem ko drugi živijo lagodno. Posledica so spori in slaba 

klima.  

 

Organizacijska klima močno vpliva na motiviranost in s tem na opravljanje storitev 

zaposlenih (Jung, 2006).  Tesno je povezana z zadovoljstvom posameznika. Po Mihaličevi 

(2007) bo zaposleni toliko bolj zadovoljen, kolikor bolj bo klima zanj ustrezna in toliko bolj 

nezadovoljen, kolikor manj bo klima zanj ustrezna. To primerjanje in ocenjevanje ustreznosti 
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obstoječe klime glede na lastne potrebe, želje in zahteve, vsak zaposleni izvaja neprestano in 

najpogosteje nezavedno. V tistih primerih, ko posameznik oceni oziroma meni, da mu klima 

ustreza, je zadovoljen. Problem se pojavi, ko posameznik oceni, da mu klima ne ustreza in 

postane nezadovoljen. V slednjem primeru pa lahko bodisi pride do aktiviranja z željo po 

spreminjanju kulture in klime v organizaciji, bodisi do spremembe in prilagoditve lastnih 

želja, potreb in zahtev, ali pa do umika s pasivnim delovanjem in odklonilnim vedenjem 

zaposlenega (Mihalič, 2007, str. 100). 
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7 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA 

Zaposleni v varstveno-delovnem centru izvajajo storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju. Na uporabnike ne gledajo 

več kot na nezmožne in nesposobne, temveč poudarjajo njihove moči in sposobnosti 

(Herriger, 2006; Theunissen in Plaute, 2002) ter uresničevanje načel normalizacije, inkluzije, 

individualizacije, participacije ter opolnomočenja pri svojem delu.  

V zadnjem času se vedno več pozornosti posveča razvijanju kvalitete življenja uporabnikov, 

kar je odvisno od njihovih potreb, želja, vrednot, subjektivnih izkušenj vsakega posameznika, 

pa tudi od kvalitete opravljanja dela zaposlenih v VDC-ju. Ti se med seboj ne razlikujejo 

zgolj po sposobnostih, temveč tudi po zavzetosti za delo oziroma po delovni motivaciji.  

 

Znano je, da materialni motivacijski dejavniki nimajo dolgoročnega motivacijskega učinka, 

zato je večjo pozornost potrebno posvečati nematerialnim vzpodbudam, kot so: priznanje, 

dinamičnost dela, samostojnost, osebni razvoj ipd. Skozi čas so se razvile številne 

motivacijske teorije, ki so skušale razložiti, kaj človeka žene, da dela, in kateri dejavniki 

vplivajo na to. Mi smo se osredotočili na Maslowovo, Herzbergovo, Hackman-Oldhamovo, 

Vroomovo in Lockovo teorijo. 

 

Spodbujanje motivacije zaposlenih je ena najpomembnejših nalog vodstva. Ti morajo poznati 

motive, želje in potrebe posameznega zaposlenega in jih povezati s cilji VDC-ja. Po Černetiču 

(2007) mora vodja v organizaciji imeti določene sposobnosti, da vpliva na druge zaposlene, 

da jih usmerja in prepriča, da uskladijo svoje cilje s ciljem organizacije. Vodenje ni enkratno 

dejanje, temveč proces, ki je pogojen z medsebojnimi odnosi med ljudmi, s časom in okoljem, 

z interakcijo pomembnih medsebojnih elementov, ki se v organizaciji nanašajo na usmerjanje 

zaposlenih k doseganju ciljev organizacije. Avtorji (Kleinbeck in Kleinbeck, 2009; Schmidt in 

Kleinbeck, 2006; Sprenger, 2004) so mnenja da vodje ne morejo motivirati zaposlenih z 

nagradami ali pohvalami. Motivirajo se lahko le delavci sami, naloga vodij pa je, da jim 

pomagajo razviti osebnost tako, da bodo sposobni samomotivacije in samoodgovornosti. Čim 

več možnosti imajo, da istočasno s cilji organizacije dosegajo tudi svoje osebne cilje, tem bolj 

bodo svoje sposobnosti in zmožnosti orientirali na cilj in mu uspešno sledili. Ob tem pa 

Kleinbeck in Kleinbeck (2009) poudarjata, da morajo vodje delovne naloge in pogoje dela 

oblikovati tako, da omogočajo čim več spodbud za različne ljudi z različnimi motivacijskimi 

potenciali. 
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Z delovno motivacijo je tesno povezano zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Na nezadovoljstvo 

vplivajo različni dejavniki, zato je za preprečevanje takšnega stanja v VDC-ju pomembno 

negovanje zaposlenih in ustvarjanje dobre organizacijske klime. Potrebno je tudi 

preprečevanje stresa na delovnem mestu, saj je znano, da je ta značilen za poklice, ki 

označujejo obsežno delo z ljudmi v čustveno zahtevnih situacijah (Tušak in Masten, 2008). 

Faragher in drugi (2005 po Temeljotov Salaj, Snežič in Pungartnik, 2012) so ugotovili, da ima 

zadovoljstvo z delom najmočnejšo povezavo z delavčevim dobrim počutjem in zdravjem. 

Zadovoljstvo z delom pa se povezuje tudi z drugimi karakteristikami mentalnega zdravja: 

depresijo, anksioznostjo, samopodobo in splošnim mentalnim zdravjem. Zaposleni z nižjo 

stopnjo zadovoljstva z delom so bolj nagnjeni k doživljanju izgorevanja, imajo znižano 

stopnjo samospoštovanja ter povečano stopnjo anksioznosti in depresivnosti. Uhan (2000) 

pravi, da bolj kot bodo delavci motivirani, zainteresirani za spremembe, bolj bodo čutili svoj 

osebni in strokovni napredek in bodo pod manjšim vplivom stresa. Zelo pomembno pa je tudi 

omeniti, da je pri teh naporih nepogrešljiv pripomoček izobraževanje, ki se večkratno povrne 

z inovativnostjo, prožnostjo in hitrostjo opravljenih nalog.  

 

V teoretičnem delu smo želeli poudariti, da le motivirani, zadovoljni in usposobljeni zaposleni 

lahko uspešno opravljajo in razvijajo storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji. Ena najpomembnejših nalog vodilnih v VDC-jih je zato spodbujanje motivacije in 

zadovoljstva zaposlenih. V slovenskem prostoru še nimamo metodoloških in konceptualnih 

poskusov raziskovanja delovne motivacije v VDC-jih. V praksi pa se kaže, da zaposlenim 

primanjkuje motiviranosti za delo, kar je opozorilo vodjem, da temu področju v prihodnje 

namenijo več pozornosti. Pri tem morajo biti seveda najprej sami motivirani, saj brez lastne 

motivacije ni mogoče motivirati drugih. Zavedati pa se morajo tudi tega, da je motiviranje 

zapleten proces, ki zahteva stalno prilagajanje potrebam in interesom zaposlenih. 

 

Zaključujemo z razmišljanjem Jakopca (2007), ki pravi, da bodo v prihodnosti le miselno in 

ustvarjalno prožni ljudje lahko uspešno sledili spremembam, zato dosedanje tradicionalno 

organizacijsko planiranje ljudi vedno bolj nadomešča želja po ljudeh z veliko zmožnostmi, 

kot so: znanje, sposobnosti in motivacija, ki jih vsaka organizacija potrebuje. Uspešne bodo 

tiste organizacije, ki jih bodo vodili pametni in ustvarjalni ljudje, ki se bodo znali uspešno 

sporazumevati in spodbujati druge.  
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8 EMPIRIČNI DEL 

8.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

V praksi se pogosto kažejo težave z delovno motivacijo zaposlenih v VDC-jih. Za zaposleni 

kader je značilna zelo heterogena izobrazbena struktura, katerih naloge in zadolžitve se 

prepletajo, dopolnjujejo in zahtevajo medsebojno sodelovanje in usklajevanje. Dejavnost 

varstva, vodenja in zaposlitve namreč opravljajo zaposleni z vsemi stopnjami izobrazbe, od 

druge do sedme stopnje. Na mesto varuhov in delovnih inštruktorjev, ki predstavljajo več kot 

polovico vseh zaposlenih, se zaposlujejo zaposleni s poklicno in tehnično izobrazbo, katere 

smer je večinoma odvisna od vrste  zaposlitvenega programa posameznega VDC-ja (mizarji, 

šivilje…). Pogosto je odločitev tega kadra za delo v VDC-ju povezana s stalnostjo zaposlitve 

in ugodnim delovnim časom, ne pa z njihovo željo za delo z odraslimi osebami z motnjo v 

duševnem razvoju. Opazno je tudi pomanjkljivo znanje za delo s to populacijo in 

pomanjkanje interesa za dodatno izobraževanje in usposabljanje. V zadnjem času pa se na 

delovna mesta, ki zahtevajo nižjo stopnjo izobrazbe, zaposluje kader z višjo ali univerzitetno 

izobrazbo različnih smeri, ki se odloča za zaposlitev zato, ker ne dobi zaposlitve v svoji 

stroki.  Zaposleni tudi pogosto opozarjajo na stres in izgorevanje na delovnem mestu, kar po 

Maroonu (2008) vodi v izgubo delovne učinkovitosti in  nizko motivacijo za delo. Zaposleni 

razvijejo cinično in zavračujoče vedenje do uporabnikov, pa tudi do svojega dela. 

Verčkovnikova (2006) pravi, da za enega najbolj stresogenih dejavnikov velja pomanjkanje 

povratnih informacij s strani uporabnikov, pa tudi njihovo nepredvidljivo vedenje in ravnanje. 

Izostaja tudi pričakovano socialno priznanje od zunaj, s strani staršev, strokovnjakov in 

družbe. Jerman (2005), ki je raziskoval stres pri strokovnih delavcih v vzgojnoizobraževalnih 

in vzgojnih zavodih ugotavlja, da stres bolje obvladujejo delavci z visoko izobrazbo, ki jih 

sodelavci najbolj upoštevajo in cenijo. 

Temeljni namen doktorskega dela je proučiti motivacijsko naravnanost zaposlenih v VDC-jih 

glede na njihov spol, starost, stopnjo in smer izobrazbe, delovno mesto, ki ga opravljajo, 

delovno dobo v VDC-ju, velikost kolektiva, v katerem delajo, in glede na razlog, zaradi 

katerega so se odločili delati z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju. 

Cilj raziskave je pri zaposlenih ugotoviti stopnjo njihovega zadovoljstva pri delu in 

pomembnost motivacijskih dejavnikov.  Zanimalo nas bo, s kakšnimi težavami se srečujejo 

oz. katere motivacijske dejavnike ocenjujejo kot manj spodbudne ali celo moteče ter kakšna 
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znanja in delovne pogoje potrebujejo, da bi bili čim bolj motivirani za delo in uresničevanje 

ciljev ustanove.  

8.2 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1: Motivacija za delo se pri zaposlenih v VDC-jih ne razlikuje glede na njihov spol. 

H2: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih se statistično pomembno razlikuje glede na 

njihovo starost. Predvidevamo, da bodo mlajši zaposleni bolj motivirani za delo kot starejši. 

H3: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih je različna glede na njihovo delovno dobo v 

VDC-ju. Pričakujemo, da bodo za delo bolj motivirani tisti, ki so v VDC-ju zaposleni krajši 

čas. 

H4: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih se statistično pomembno razlikuje glede na 

njihovo stopnjo izobrazbe. Predvidevamo, da bodo zaposleni, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe 

(VI. stopnja in več) bolj motivirani za delo. 

H5: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih se statistično pomembno razlikuje glede na 

smer izobrazbe. Predvidevamo, da bodo za delo bolj motivirani zaposleni z izobrazbo iz 

socialnih smeri. 

H6: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih je različna glede na njihovo delovno mesto. 

Pričakujemo, da bodo za delo manj motivirani zaposleni, ki imajo višjo stopnjo izobrazbo in 

so zaposleni na delovnem mestu, ki zahteva nižjo stopnjo izobrazbe. 

H7: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih se statistično pomembno razlikuje glede na 

velikost kolektiva, v katerem delajo. Predvidevamo, da bo motivacija nižja pri zaposlenih, ki 

delajo v večjih kolektivih (30 in več delavcev) od zaposlenih v manjših kolektivih (manj kot 

30 delavcev). 

H8: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih se statistično pomembno razlikuje glede na 

razloge, zaradi katerih so se odločili, da bodo delali v VDC-ju. Predvidevamo, da bodo za 

delo bolj motivirani zaposleni, ki so se odločili, da bodo v VDC-ju delali zaradi svoje 

strokovnosti in želje po delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju od zaposlenih, ki so se 

za zaposlitev odločili zaradi varnosti zaposlitve in ugodnega delovnega časa. 

H9: Predvidevamo, da bodo zaposleni v VDC-jih zadovoljni z vsemi vidiki svojega dela. 

8.3 METODE DELA 

V okviru empiričnega dela doktorske disertacije uporabljamo kvantitativen pristop z 

deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo. Analizirani so anketni vprašalniki 

zaposlenih v VDC-jih.  
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8.3.1 OPIS VZORCA 

Proučevalno skupino sestavlja 193 zaposlenih iz različnih varstveno delovnih centrov po 

Sloveniji. Gre za slučajnostno vzorčenje v skupinicah. 

 

Iz tabele 13 in grafične ponazoritve (graf 1) je razvidno, da na anketo odgovarja bistveno več 

žensk (73%) kot moških (27%), kar je glede na obravnavano področje popolnoma razumljivo, 

saj so v poklicih pomoči zaposlene pretežno ženske.  

 

Tabela 13: Struktura vzorca glede na spol 

Spol f f% 

 Moški 52 26,9 

Ženska 141 73,1 

skupaj 193 100,0 

 

 

Graf 1: Grafični prikaz strukture vzorca glede na spol. 

 

V vzorcu so najbolj zastopani zaposleni, stari od 30 do 39 let (41%) in zaposleni, stari od 40 

do 49 let. Najmanjši odstotek pa predstavlja starostna skupina pod 30 let in sicer 8,3%.  
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Tabela 14: Struktura vzorca glede na starost 

Starost anketirancev f f% 

 manj kot 30 let 16 8,3 

od 30 - 39 let 79 40,9 

od 40 - 49 let 67 34,7 

več kot 50 let 31 16,1 

skupaj 193 100,0 

 

 
Graf 2: Grafični prikaz strukture vzorca glede na starost 

 

V tabeli 15 vidimo, da najvišji delež anketirancev predstavljajo delovni inštruktorji in sicer 

25,4% in varuhi 24,4%. 21,2% je skupinskih habilitatorjev, 8,3% strežnikov in 6,2% vodij. 

14,5% anketirancev je obkrožilo rubriko »ostali«. V nadaljevanju so pojasnili, da v VDC-ju 

delajo kot medicinske sestre, tehnologi, socialni delavci, pripravniki, javni delavci… 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 125 - 

 

Tabela 15: Struktura vzorca glede na delovno mesto anketirani 

V Varstveno delovnem centru 
delam kot f f% 

 strežnik 16 8,3 

varuh 47 24,4 

delovni inštruktor  49 25,4 

skupinski habilitator  41 21,2 

vodja VDC  12 6,2 

drugo 28 14,5 

skupaj 193 100,0 

 

 
Graf 3: Grafični prikaz strukture vzorca glede na delovno mesto 

 

Najvišji odstotek anketirancev (41,5%) ima V. stopnjo izobrazbe, kar je smiseln podatek 

glede na dejstvo, da se za delovne inštruktorje zahteva najmanj peta stopnja izobrazbe in je to 

večinski kader v ustanovi. V tabeli 16 vidimo, da ima 32,1% anketirancev VII. stopnjo, 15% 

VI. in 8,3% IV. stopnjo, 1% II, 1% II. in 1% VIII. stopnjo izobrazbe. 
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Tabela 16: Struktura vzorca glede na stopnjo izobrazbe anketiranih 

Stopnja 
izobrazbe f f% 

 II. 2 1,0 

III. 2 1,0 

IV. 16 8,3 

V. 80 41,5 

VI. 29 15,0 

VII. 62 32,1 

VIII. 2 1,0 

skupaj 193 100,0 

 

 

Graf 4: Grafični prikaz strukture vzorca glede na stopnjo izobrazbe 

 

Največ anketiranih (35,2%)  je v VDC-ju zaposlenih manj kot 3 leta. 26,9% ima v VDC-ju od 

4 do 10 let delovne dobe. 10,4% zaposlenih predstavljajo tisti, ki v VDC-ju delajo od 16 do 

20 let. Bistveno nižji odstotek anketirancev je tam zaposlenih več kot 20 let. 
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Tabela 17: Struktura vzorca glede na delovno dobo anketiranih v VDC. 

Delovna doba v VDC f f% 

 do 3 leta 68 35,2 

4 - 10 let 52 26,9 

11 - 15 let 34 17,6 

16 - 20 let 20 10,4 

21 - 25 let 11 5,7 

več kot 25 let 8 4,1 

skupaj 193 100,0 

 
Graf 5: Grafični prikaz strukture vzorca glede na delovno dobo v VDC 

 

Največ anketirancev dela v VDC-ju, kjer je zaposlenih več kot 30 delavcev. 33,7% je 

zaposlenih v VDC-ju z 10 – 30 delavci in 17,1% v VDC-ju z manj kot 10-imi delavci. 
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Tabela 18: Struktura vzorca glede na število zaposlenih v VDC. 

V našem VDC-ju je zaposlenih f f% 

 manj kot 10 delavcev 33 17,1 

od 10 – 30 delavcev 65 33,7 

več kot 30 delavcev 95 49,2 

skupaj 193 100,0 

 

 

Graf 6: Grafični prikaz strukture vzorca glede na število zaposlenih v VDC 

 

Tabela 19 prikazuje razlog zaposlenih za delo v VDC. V tabeli vidimo, da 42,5% zaposlenih 

meni, da je želja po delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju glavni razlog, da so se 

odločili za delo v VDC-ju. 18,7% jih je odgovorilo, da delajo v VDC-ju, ker niso dobili 

službe v svojem poklicu. 13% anketiranih se je za zaposlitev odločilo, ker imajo službo za 

nedoločen čas, 11,4% pa zaradi znanja in usposobljenosti za delo z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju. 
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Tabela 19: Prikaz neodvisne spremenljivke razlog zaposlitve v VDC-ju. 

Glavni razlog, da sem se odločil za 
delo v VDC-ju je f f% 

 nisem dobil službe v svojem 

poklicu 

36 18,7 

znanje in usposobljenost za delo z 

osebami z motnjo v duševnem 

razvoju 

22 11,4 

želja po delu z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju  

82 42,5 

služba za nedoločen čas 25 13,0 

ugoden delovni čas 10 5,2 

drugo 18 9,3 

skupaj 193 100,0 

 

Graf 7: Grafični prikaz neodvisne spremenljivke razlog zaposlitve v VDC-ju. 

8.3.2 MERSKI INŠTRUMENTARIJ 

8.3.2.1 Merske karakteristike 

 

Diskriminativnost ocenjevalnih lestvic zagotavlja pet stopenjska Likertova lestvica. 

Objektivnost izvajanja zagotavljajo jasna navodila. Zanesljivost vprašalnika smo ugotovili z 

izračunom Cronbachovega koeficienta alfa, ki je za prvi del vprašalnika znašal 0,829, za drugi 

del pa 0,935. Vsebinsko veljavnost celotnega vprašalnika so pozitivno ocenili trije 

strokovnjaki, konstruktivno veljavnost pa smo preverili s faktorsko analizo. 
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8.3.2.2 Vsebina vprašanj 

 

V raziskavi so za zbiranje podatkov uporabljeni naslednji merski instrumenti: 

- Anketni vprašalnik, ki je sestavljen za potrebe raziskave z namenom pridobitve 

podatkov o zaposlenih v VDC-ju in zajema opisne spremenljivke kot so: spol, starost, 

stopnja izobrazbe, delovna doba v VDC-ju, delovno mesto, velikost delovnega 

kolektiva in razlog za zaposlitev v VDC-ju; 

- Vprašalnik VIE za merjenje motivacije (Konrad, 1994), ki je prilagojen konkretni 

situaciji v VDC-ju. Vprašalnik je razdeljen tri dele. V prvem ugotavljamo, koliko so 

posameznemu zaposlenemu pomembni posamezni motivacijski dejavniki. 

Uporabljamo ocenjevalno lestvico pomembnosti s štirimi stopnjami (nepomembno, 

pomembno, zelo pomembno, izredno pomembno).  

V drugem delu ugotavljamo instrumentalnost definiranega delovnega vedenja (dobro 

delo) za doseganje vsakega motivacijskega dejavnika z liste. Posamezniki na 5 

stopenjski ocenjevalni lestvici Likertovega tipa ocenjujejo, koliko njihovo dobro delo 

prispeva k doseganju različnih ciljev ali potreb. V tretjem delu vprašalnika 

posamezniki na lestvici od 0% do 100% ocenjujejo verjetnost, da bodo uspešno 

opravili svoje delo. Ugotovljene so merske karakteristike ocenjevalne lestvice. 

Zanesljivost vprašalnika je ugotovljena s Cronbachovim koeficientom alfa. Vsebinsko 

veljavnost vprašalnika je ekspertno preverjena, konstruktivna veljavnost pa 

ugotovljena s faktorsko analizo. Objektivnost izvajanja in vrednotenja odgovorov 

zagotavljajo jasna navodila; 

- Vprašalnik JDI za merjenje zadovoljstva pri delu (Konrad, 1994). Vprašalnik meri 

zadovoljstvo s petimi vidiki dela: delom, sodelavci, vodjem, plačo in napredovanjem. 

Anketiranci presojajo, ali določen opis ustreza njihovi delovni situaciji ter odgovarjajo 

z »da«, »ne« ali »ne vem«. Zanesljivost vprašalnika je ugotovljena s Cronbachovim 

koeficientom alfa. Vsebinska veljavnost JDI vprašalnika je ekspertno preverjena, 

konstruktivna veljavnost pa se ugotavlja na podlagi skladnosti med hipotetičnimi in 

empiričnimi relacijami med različnimi variablami. 

8.3.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Vprašalnike za zaposlene smo razdeli osebno na sestankih zaposlenih. Za pomoč smo prosili 

tudi vodje posameznih VDC-jev. Vprašalnike so zaposleni izpolnjevali v VDC-ju. Čas 

izpolnjevanja vprašalnika ni bil omejen. Sodelovanje v raziskavi je bilo prostovoljno, 
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vprašanim pa je bila zagotovljena anonimnost in zaupnost njihovih odgovorov. Razdeljenih je 

bilo 300 vprašalnikov (30% celotne populacije). Iz oddaljenih VDC-jev je bilo nekaj 

vprašalnikov rešenih preko spletne ankete. 

8.3.4 SPREMENLJIVKE 

8.3.4.1 Neodvisne spremenljivke:  

 

- spol, 

- starost,  

- delovno mesto v VDC, 

- stopnja izobrazbe, 

- delovna doba v VDC, 

- število zaposlenih v VDC (velikost kolektiva) in 

- razlog za delo v VDC. 

8.3.4.2 Odvisne spremenljivke: 

 

Odvisne spremenljivke delimo v naslednje vsebinske podskupine: 

- vprašanja od V8 – V27 se vsebinsko nanašajo na motivacijo zaposlenih. Anketiranci 

na lestvici od 1-4 ocenjujejo pomembnost postavk. 

 

Tabela 20: Pregled spremenljivk za 1. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije 

V8 da dobim priznanje za svoje delo s strani vodje 

V9 da sem zadovoljen/na s samim delom 

V10 da imam prijateljske odnose s sodelavci 

V11 da dobivam visok osebni dohodek 

V12 da imam visok ugled pri sodelavcih 

V13 da imam možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto 

V14 da mi v organizaciji pomagajo pri reševanju osebnih problemov 

V15 da se moja beseda upošteva pri upravljanju 

V16 da dobim pravično plačilo za vloženi trud 

V17 da imam dovolj samostojnosti pri delu 

V18 da imam dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije) 

V19 da me delo ne obremenjuje preveč 

V20 da dobivam zanimive delovne naloge 

V21 da imam dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje 

V22 da se upošteva moje predloge za izboljšanje delovnih pogojev 

V23 da lahko svobodno odločam o načinu svojega dela 
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(Nadaljevanje tabele 20) 

V24 da imam dobre možnosti za rešitev stanovanjskega problema 

V25 da me samo delo veseli 

V26 da sem informiran/a o dogajanjih v organizaciji 

V27 da se upošteva moje predloge v zvezi z delom 

 

- vprašanja od V28 – V48 se prav tako vsebinsko nanašajo na motivacijo zaposlenih. . 

Anketiranci na lestvici od 1-5 ocenjujejo stopnjo strinjanja s trditvami, kaj lahko 

pričakujejo, če dobro opravijo svoje delo. 

 

Tabela 21: Pregled spremenljivk za 2. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije 

V28 več priznanja za svoje delo s strani vodje 

V29 več zadovoljstva s samim delom 

V30 bolj prijateljske odnose s sodelavci 

V31 višji osebni dohodek 

V32 večji ugled pri sodelavcih 

V33 večje možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto 

V34 več pomoči od organizacije pri reševanju osebnih problemov 

V35 moja beseda pri upravljanju se bo bolj upoštevala 

V36 za vloženi trud bom dobil/a bolj pravično plačilo 

V37 več samostojnosti pri delu 

V38 boljše možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije) 

V39 manjšo obremenitev z delom 

V40 dobil/a bom bolj zanimive delovne naloge 

V41 boljše možnosti za strokovno izpopolnjevanje 

V42 moje predloge za izboljšanje delovnih pogojev se bo bolj upoštevalo 

V43 bolj svobodno odločanje o načinu svojega dela 

V44 boljše možnosti za rešitev stanovanjskega problema 

V45 samo delo me bo bolj veselilo 

V46 boljšo informiranost o dogajanju v organizaciji 

V47 moje predloge v zvezi z delom se bo bolj upoštevalo 

V48 ocena verjetnosti uspešno opravljenega dela (v odstotkih) 

 

- vprašanja od V49 – V154 se vsebinsko  nanašajo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu. 

Anketiranci na lestvici »da«, »ne« in »ne vem« ocenjujejo naslednje vidike dela: delo,  

vodja, sodelavci, plača in možnosti napredovanja. 
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Tabela 22: Pregled spremenljivk za ocenjevanje dela 

V49 privlačno 

V50 nudi zadovoljstvo 

V51 dolgočasno 

V52 dobro 

V53 ustvarjalno 

V54 nezanimivo 

V55 spoštovano 

V56 razburljivo 

V57 vedno po istem kopitu 

V58 prijetno 

V59 koristno 

V60 utrudljivo 

V61 zdravo 

V62 živčno 

V63 uporabno 

V64 napeto 

V65 samostojno 

V66 enostavno 

V67 ponavljajoče 

V68 daje občutek, da sem nekaj naredil/a 

V69 brez konca 

V70 lepo 

V71 zahtevno 

 

Tabela 23: Pregled spremenljivk za ocenjevanje neposrednega vodja 

V72 me vpraša za nasvet 

V73 težko mu je ustreči 

V74 neprijazen 

V75 ceni dobro opravljeno delo 

V76 obziren 

V77 simpatičen 

V78 domišljav 

V79 tovariški 

V80 vpliven 

V81 starokopiten 

V82 zadirčen 

V83 odločen 

V84 pošten 

V85 premalo se ukvarja z vodenjem 

V86 nagle jeze 

V87 mi pove pri čem sem 

V88 siten 
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(Nadaljevanje tabele 23) 

V89 trmast 

V90 dobro obvlada svoje delo 

V91 slab 

V92 muhast 

V93 stremuški 

V94 bister 

V95 dopušča mi samostojnost 

V96 vedno je poleg, ko ga potrebujem 

V97 len 

V98 hinavski 

 

Tabela 24: Pregled spremenljivk za ocenjevanje sodelavcev 

V99 me navdušujejo 

V100 dolgočasni 

V101 počasni 

V102 prizadevni 

V103 nesramni 

V104 prijateljski 

V105 zabavni 

V106 radi zafrkavajo 

V107 podjetni 

V108 neumni 

V109 prijazni 

V110 grobi 

V111 zanesljivi 

V112 urni 

V113 inteligentni 

V114 hitro zamerijo 

V115 klepetavi 

V116 domiselni 

V117 leni 

V118 zoprni 

V119 ni jim mogoče zaupati 

V120 aktivni 

V121 važni 

V122 ozkih interesov 

V123 zvesti 

V124 težko pristopni 

V125 častihlepni 

V126 potuhnjeni 
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Tabela 25: Pregled spremenljivk za ocenjevanje plače 

V127 ustreza normalnim potrebam 

V128 dohodek se ustrezno deli 

V129 s plačo se težko izhaja 

V130 slaba 

V131 primerna delu 

V132 vzpodbudna 

V133 omogoča človeku da si nekaj privošči 

V134 negotova 

V135 odvisna od pogojev dela 

V136 se izplačuje v roku 

V137 manjša, kot si jo zaslužim 

V138 sorazmerno visoka 

V139 v primerjavi z drugimi prenizka 

V140 pravična 

V141 omogoča visok standard 

 

Tabela 26: Pregled spremenljivk za ocenjevanje možnosti napredovanja 

V142 ugodne možnosti napredovanja 

V143 možnosti so omejene 

V144 odvisne od sposobnosti 

V145 napredovanje sploh ni mogoče 

V146 so odvisne od izkušenj 

V147 napredovanje je zelo verjetno 

V148 sistem napredovanja ni pravičen 

V149 so zagotovljene 

V150 so odvisne od uspeha pri delu 

V151 so odvisne od zvez 

V152 so odvisne od simpatij 

V153 pogojene s strokovnim izpopolnjevanjem 

V154 odvisne od prizadevnosti 

 

8.3.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

V okviru deskriptivne statistike smo izračunali ocene parametrov: za opisne spremenljivke 

strukturne odstotke, za numerične spremenljivke pa aritmetično sredino in standardno 

deviacijo. Za ugotavljanje normalnosti porazdelitve numeričnih spremenljivk je bil uporabljen 

Kolmogorov – Smirnovov test. Izvedena je bila tudi normalizacija podatkov. Povezave med 

numeričnimi spremenljivkami smo ugotovili s Pearsonovim koeficientom korelacije, pri 

nelinearnih povezavah pa s koeficientom korelacijskega razmerja. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 136 - 

Hipoteze od H1 do H8 smo preverili z eno in več smerno analizo variance. Pri tem smo 

homogenost varianc preverili z Levenovim testom, aposteriorne multiple primerjave pa smo 

izvedli z Bonferronijevo metodo. Hipotezo H9 smo preverili z »one sample« t-testom. 

Uporabili smo eksplorativno faktorsko analizo, s katero smo ugotavljali latentno strukturo 

stališč o dejavnikih motivacije pri zaposlenih v VDC-jih. S Pearsonovim korelacijskim 

koeficientom smo ugotavljali povezave med ocenjevalnimi lestvicami.  

Rezultate smo predstavili v tabelah in grafih. Pri preverjanju statistične pomembnosti razlik in 

korelacij smo upoštevali stopnjo tveganja 0,05. 

8.4 REZULTATI OBDELAVE PODATKOV IN NJIHOVA  

INTERPRETACIJA 

8.4.1 OPISNA STATISTIKA 

V tabeli 27 so predstavljeni rezultati opisne statistike prvega dela »Vprašalnika VIE za 

merjenje motivacije«, kjer so anketiranci na lestvici od 1 do 5 ocenili, kako pomembna se jim 

zdi posamezna trditev.
11

 Numerus pri vprašanjih je bil 193. Minimalna vrednost izbranega 

odgovora je pri večini vprašanj znašala 1, maksimalna pa 4. Vprašani so se torej odločali za 

vse možne odgovore. Najvišja vrednost ocene aritmetične sredine nastopa pri vprašanju 9 in 

25 in v obeh primerih znaša 3,58. Vprašani so v povprečju ocenili, da je zanje izredno 

pomembno, da so zadovoljni s samim delom in da jih delo veseli. To potrjuje tudi glavni 

razlog večine anketirancev, da so se odločili za delo v VDC-ju zaradi želje po delu z osebami 

z motnjo v duševnem razvoju
12

. Anketiranci kot zelo pomembno ocenjujejo tudi to, da imajo 

prijateljske odnose s sodelavci (3,28), da imajo dovolj samostojnosti pri delu (3,20) in da so 

informirani o dogajanjih v organizaciji (3,10). Najnižji vrednosti ocene aritmetične sredine sta 

pri vprašanju 24 in sicer 1,81 ter pri vprašanju 14 z vrednostjo 1,89. Za večino zaposlenih je 

namreč manj pomembno, da jim organizacija ponuja dobre možnosti za rešitev 

stanovanjskega problema in da jim v organizaciji pomagajo pri reševanju osebnih problemov.  

 

                                                 

11
 V tabelah 27-34 je prikazan tudi koeficient asimetrije in koeficient sploščenosti, katerega pozitivne vrednosti 

implicirajo koničasto distribucijo, negativne pa sploščeno.   
12

 V praksi ugotavljamo, da so se zaposleni odločili za delo v VDC-ju zaradi želje po delu z OMDR, vendar je 

večina varuhov in delovnih inštruktorjev z različnimi poklicnimi izobrazbami ob vstopu na delo zelo »v grobem« 

poznala značilnosti teh oseb, kar se je kasneje odražalo na zadovoljstvu pri delu, ko so te osebe bolje spoznali 

oziroma ugotovili, da je delo s temi osebami tudi zahtevno.  
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Tabela 27: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o motivaciji zaposlenih v VDC 

(vprašanja od 8-27). 

 min maks M SD KS KA 

V8 1 4 2,80 ,855 -,164 -,723 

V9 2 4 3,58 ,600 -1,097 ,193 

V10 1 4 3,28 ,767 -,945 ,628 

V11 1 4 2,37 ,781 ,297 -,242 

V12 1 4 2,38 ,834 ,120 -,525 

V13 1 4 2,58 ,933 -,120 -,835 

V14 1 4 1,89 ,981 ,823 -,411 

V15 1 4 2,50 ,824 -,076 -,514 

V16 1 4 2,94 ,827 -,386 -,441 

V17 1 4 3,20 ,740 -,732 ,403 

V18 1 4 2,17 1,019 ,486 -,859 

V19 1 4 2,42 ,839 ,042 -,566 

V20 1 4 2,92 ,717 ,038 -,834 

V21 1 4 2,99 ,875 -,556 -,393 

V22 1 4 2,82 ,842 -,239 -,591 

V23 1 4 2,95 ,799 -,473 -,136 

V24 1 4 1,81 ,968 ,985 -,102 

V25 2 4 3,58 ,650 -1,259 ,383 

V26 1 4 3,10 ,736 -,245 -,866 

V27 1 4 2,94 ,801 -,562 ,075 
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Graf 8: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o motivaciji zaposlenih v VDC (vprašanja 

od 8-27). 

 

V tabeli 28 so predstavljeni rezultati opisne statistike drugega dela »Vprašalnika VIE za 

merjenje motivacije«, kjer so zaposleni izražali strinjanje oziroma nestrinjanje s trditvami (na 

lestvici od -2 do 2), kaj lahko pričakujejo, kadar dobro opravljajo svoje delo. Numerus pri 

vprašanjih je bil 193. Minimalna vrednost izbranega odgovora je pri večini vprašanj znašala -

2, maksimalna pa 2. Vprašani so se tudi v tem delu vprašalnika odločali za vse možne 

odgovore. Najvišja vrednost ocene aritmetične sredine nastopa pri vprašanju 29 in znaša 1,39. 

Vprašani so se v povprečju strinjali s trditvijo, da lahko pričakujejo več zadovoljstva s svojim 

delom, kadar dobro opravijo svoje delo. Najnižja vrednost ocene aritmetične sredine pa je pri 

vprašanju 44 in sicer -0,85. Večina zaposlenih se namreč ne strinja, da ob dobro opravljenem 

delu lahko pričakujejo boljše možnosti za rešitev stanovanjskega problema. Anketirani so 

izrazili, da ob dobro opravljenem delu lahko pričakujejo še, da jih bo delo bolj veselilo (0,98), 

več samostojnosti pri delu (0,93), več zadovoljstva s samim delom (0,69), bolj svobodno 

odločanje o načinu svojega dela (0,67), pridobitev bolj zanimivih delovnih nalog (0,60) in 
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upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev (0,58), ne morejo pa pričakovati 

manjših obremenitev pri delu (-0,43), več pomoči od organizacije pri reševanju osebnih težav 

(-0,53) in večjega upoštevanja pri upravljanju (-0,12). Najbolj negotovi so pri tem, ali lahko 

pričakujejo višji osebni dohodek in boljše možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije). 

Te odgovore lahko povezujemo s splošnim družbeno-ekonomskih stanjem v državi. 

Stimulacije za dobro opravljeno delo in napredovanja v višje plačilne razrede so ustavljena, 

državne reforme pa gredo namreč še dlje, in sicer v smeri zniževanja mase plač. Vlada ter 

sindikati in javni uslužbenci imajo do reform in stanja v državi različne poglede. Prav tako so 

različna mnenja o plači kot motivacijskem dejavniku. Nekateri avtorji (Černetič, 2007; Uhan, 

2000) pravijo, da je plača poleg zanimivega dela najpomembnejši dejavnik, drugi (Heller in 

Hindle, 2001; Jung, 2011; Tracy, 2000) pa pripisujejo večji pomen nematerialnim 

motivacijskim dejavnikom. DuBrin (2004) pa ne zavzema ne enega ne drugega stališča, 

ampak meni, da je potrebno upoštevati individualne posebnosti zaposlenih. Za nekoga s 

finančnimi problemi ali cilji, ki so vezani na denar, predstavlja plača pomembnega 

motivatorja, medtem ko za drugega z drugačnimi cilji ne. V praksi ugotavljamo, da je v 

današnjem obdobju recesije denar vedno bolj pomemben motivacijski dejavnik. Glede na 

stanje v državi je utemeljena tudi negotovost zaposlenih glede možnosti zaposlitev v drugi 

organizaciji
13

. Zanimivo je, da so zaposleni nevtralni oz. ne zavzemajo stališča tudi glede 

tega, ali ob dobro opravljenem delu lahko pričakujejo tudi bolj prijateljske odnose s sodelavci 

in večji ugled pri njih, večje možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto, več besede 

pri upravljanju, bolj zanimive delovne naloge, boljše možnosti za strokovno izpopolnjevanje, 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom, bolj svobodno odločanje o načinu dela … Glede na 

odgovore lahko sklepamo, da zaposleni niso dovolj motivirani oz. ne vedo, kaj lahko 

pričakujejo, če dobro opravijo delo. Razlago lahko najdemo v tem, da vodje premalo 

spodbujajo nematerialne motivacijske dejavnike, ne opazijo prizadevnosti zaposlenih pri 

opravljanju del; izhajajoč iz prakse, lahko zagovarjamo tudi, da so zaposleni premalo 

prizadevni zaradi pomanjkanja tako materialnih kot nematerialnih motivacijskih dejavnikov.  

 

 

                                                 

13
 Nekateri zaposleni zaradi slabših možnosti za zaposlitev drugje kljub nezadovoljstvu zaradi eksistence ostajajo 

na delu v VDC-ju. S tem je povezana slabša motiviranost zaposlenih za delo, kar posledično vpliva na kvaliteto 

obravnave OMDR. 
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Tabela 28: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o motivaciji zaposlenih v VDC 

(vprašanja od 28-47). 

 min maks M SD KS KA 

V28 -2 2 ,84 1,024 -,918 ,531 

V29 -2 2 1,39 ,883 -2,084 5,167 

V30 -2 2 ,69 1,120 -,743 -,224 

V31 -2 2 ,02 1,394 -,086 -1,300 

V32 -2 2 ,43 1,140 -,626 -,203 

V33 -2 2 ,27 1,283 -,427 -,921 

V34 -2 2 -,53 1,212 ,324 -,876 

V35 -2 2 ,28 1,116 -,560 -,371 

V36 -2 2 -,12 1,394 ,073 -1,254 

V37 -2 2 ,93 1,041 -1,375 1,690 

V38 -2 2 ,17 1,147 -,288 -,494 

V39 -2 2 -,43 1,310 ,317 -1,123 

V40 -2 2 ,60 1,173 -,764 -,224 

V41 -2 2 ,44 1,232 -,688 -,574 

V42 -2 2 ,58 1,063 -,909 ,450 

V43 -2 2 ,67 1,086 -,849 ,192 

V44 -2 2 -,85 1,164 ,616 -,537 

V45 -2 2 ,98 1,127 -1,370 1,336 

V46 -2 2 ,35 1,168 -,440 -,590 

V47 -2 2 ,49 1,137 -,655 -,198 
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Graf 9: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o motivaciji zaposlenih v VDC (vprašanja 

od 28-47). 

 

V tabeli 29 so prikazani rezultati ocene verjetnosti zaposlenih, da bodo uspešno opravili svoje 

delo. Verjetnost so izrazili na lestvici od 0% do 100%. Najnižji odgovor je bil 60%, najvišji 

100%, povprečje odgovorov pa je znašalo 89,3%, iz česar sklepamo, da ima večina zaposlenih 

visoko odgovornost do dela in da se trudi, da svoje delo opravi uspešno. 

 

Tabela 29: Podatki deskriptivne statistike za vprašanje 48 o oceni verjetnosti za uspešno 

opravljeno delo v VDC. 

 min maks M SD KS KA 

V48 60 100 89,30 8,280 -,598 -,077 

 

 

V tabelah 30-34 so predstavljeni rezultati opisne statistike uporabljenega »Vprašalnika JDI za 

merjenje zadovoljstva pri delu«. Zaposleni so na lestvici »da«, »ne«, »ne vem« ocenili vidike 

delovne situacije, ki se navezujejo na delo, neposrednega vodja, sodelavce, plačo in možnosti 
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za napredovanje. Numerus pri vprašanjih je bil 193. Minimalna vrednost izbranega odgovora 

je pri večini vprašanj znašala 1, maksimalna pa 3. Torej so se vprašani pri večini vprašanj 

odločali za vse možne odgovore.  

 

V tabeli 30 so prikazani podatki deskriptivne statistike o zadovoljstvu zaposlenih z delom. 

Najnižja vrednost ocene aritmetične sredine nastopa pri vprašanju 68 in znaša 1,08. V 

povprečju so vprašani torej menili, da jim delo daje občutek, da so nekaj naredili. Poleg tega 

zaposleni tudi menijo, da je njihovo delo koristno (M = 1, 10), uporabno (M = 1,11), dobro 

(M = 1,11) in nudi zadovoljstvo (M = 1,13).  Najvišja ocena aritmetične sredine je pri 

vprašanju 54 in sicer 2,88. Zaposleni v povprečju torej ne menijo, da je njihovo delo 

nezanimivo. Prav tako so mnenja, da delo ni dolgočasno (M = 2,58), ni vedno po istem kopitu 

(M = 2,68) in ni enostavno (M = 2,66). Iz tega lahko sklepamo, da je delo v VDC-ju večini 

zaposlenim prijetno in pestro, vendar naporno v smislu psihičnih obremenitev. Najbrž je 

veliko zaposlenih psihično izčrpanih oziroma je pri njih prisoten sindrom izgorevanja, ki je 

značilen za zaposlene v poklicih pomoči. 

 

Tabela 30: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih z delom v 

VDC (vprašanja od 49-71). 

 min maks M SD KS KA 

V49 1 3 1,28 ,626 2,016 2,599 

V50 1 3 1,13 ,455 3,525 11,266 

V51 1 3 2,82 ,520 -2,891 7,025 

V52 1 3 1,11 ,400 3,843 14,266 

V53 1 3 1,33 ,663 1,797 1,698 

V54 1 3 2,88 ,439 -3,595 11,954 

V55 1 3 1,59 ,717 ,807 -,648 

V56 1 3 1,62 ,840 ,809 -1,095 

V57 1 3 2,68 ,668 -1,863 1,863 

V58 1 3 1,21 ,522 2,437 4,959 

V59 1 3 1,10 ,332 3,543 12,960 

V60 1 3 1,62 ,846 ,812 -1,113 

V61 1 3 1,73 ,692 ,415 -,869 

V62 1 3 2,07 ,904 -,144 -1,770 

V63 1 3 1,11 ,359 3,497 12,475 

V64 1 3 1,67 ,825 ,685 -1,190 

V65 1 3 1,31 ,591 1,790 2,081 
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(Nadaljevanje tabele 30) 

 min maks M SD KS KA 

V66 1 3 2,66 ,689 -1,764 1,461 

V67 1 3 2,29 ,901 -,607 -1,498 

V68 1 3 1,08 ,344 4,442 19,956 

V69 1 3 2,07 ,904 -,144 -1,770 

V70 1 3 1,18 ,471 2,646 6,337 

V71 1 3 1,19 ,520 2,688 6,087 

 

 
Graf 10. Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih z delom v VDC 

(vprašanja od 49-71). 

 

V tabeli 31 so prikazani podatki deskriptivne statistike vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih 

z neposrednim vodjem. Najnižja vrednost ocene aritmetične sredine nastopa pri vprašanju 75 

in znaša 1,16. V povprečju so vprašani torej menili, da je neposredni vodja ceni dobro 

opravljeno delo. Poleg tega zaposleni tudi menijo, da je njihov vodja bister (M = 1, 17), 

pošten (M = 1,18), jim dopušča samostojnost (M = 1,20) in je odločen (M = 1,28).  Najvišja 
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ocena aritmetične sredine je pri vprašanju 91 in sicer 2,95. Zaposleni v povprečju torej ne 

menijo, da je njihov vodja slab. Prav tako so mnenja, da ni len (M = 2,92) in da mu ni težko 

ustreči (M = 2,35). Povzemamo, da so zaposleni z neposrednimi vodji zadovoljni in jih 

opisujejo s pozitivnimi lastnostmi. Sklepamo, da imajo zaradi tega vodje lahko pomembno 

vlogo pri motiviranju zaposlenih. 

 

Tabela 31: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih z 

neposrednim vodjem v VDC (vprašanja od 72-98). 

 min maks M SD KS KA 

V72 1 3 1,58 ,845 ,938 -,941 

V73 1 3 2,35 ,836 -,741 -1,163 

V74 1 3 2,90 ,332 -3,543 12,960 

V75 1 3 1,16 ,395 2,361 4,955 

V76 1 3 1,25 ,521 2,020 3,240 

V77 1 3 1,30 ,560 1,762 2,133 

V78 1 3 2,75 ,589 -2,195 3,480 

V79 1 3 1,33 ,599 1,633 1,560 

V80 1 3 1,51 ,605 ,735 -,420 

V81 1 3 2,74 ,566 -2,050 3,107 

V82 1 3 2,84 ,441 -2,938 8,138 

V83 1 3 1,28 ,581 1,963 2,706 

V84 1 3 1,18 ,449 2,495 5,717 

V85 1 3 2,68 ,595 -1,695 1,757 

V86 1 3 2,73 ,579 -2,000 2,846 

V87 1 3 1,40 ,686 1,448 ,656 

V88 1 3 2,76 ,555 -2,259 3,972 

V89 1 3 2,41 ,812 -,882 -,908 

V90 1 3 1,20 ,482 2,462 5,371 

V91 2 3 2,95 ,211 -4,334 16,961 

V92 1 3 2,60 ,730 -1,493 ,557 

V93 1 3 2,75 ,482 -1,690 1,991 

V94 1 3 1,17 ,413 2,461 5,602 

V95 1 3 1,20 ,513 2,600 5,758 

V96 1 3 1,51 ,758 1,098 -,371 

V97 1 3 2,92 ,328 -4,282 19,017 

V98 1 3 2,81 ,452 -2,432 5,380 
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Graf 11: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih z neposrednim 

vodjem v VDC (vprašanja od 72-98). 

 

V tabeli 32 so prikazani podatki deskriptivne statistike o zadovoljstvu zaposlenih s sodelavci. 

Najnižja vrednost ocene aritmetične sredine nastopa pri vprašanju 109 in znaša 1,15. V 

povprečju so vprašani torej menili, da so njihovi sodelavci prijazni. Poleg tega zaposleni tudi 

menijo, da so prijateljski (M = 1,20), inteligentni (M = 1,137) in aktivni (M = 1,30).  Najvišja 

ocena aritmetične sredine je pri vprašanju 118 in sicer 2,90. Zaposleni v povprečju torej ne 

menijo, da so njihovi sodelavci zoprni. Prav tako so mnenja, da niso leni (M = 2,85), težko 

pristopni (M = 2,78), važni (M = 2,77) in dolgočasni (M = 2,77). Nevtralno stališče so zavzeli 

do trditev, da so sodelavci podjetni, klepetavi in urni. Ugotavljamo, da imajo zaposleni v 

VDC-ju dobre odnose s svojimi sodelavci. 
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Tabela 32: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih s sodelavci v 

VDC (vprašanja od 99-126). 

 min maks M SD KS KA 

V99 1 3 1,50 ,701 1,047 -,230 

V100 1 3 2,77 ,530 -2,288 4,268 

V101 1 3 2,59 ,752 -1,463 ,385 

V102 1 3 1,25 ,521 2,020 3,240 

V103 1 3 2,81 ,478 -2,521 5,675 

V104 1 3 1,20 ,471 2,394 5,114 

V105 1 3 1,34 ,600 1,604 1,467 

V106 1 3 2,56 ,705 -1,314 ,265 

V107 1 3 1,98 ,832 ,029 -1,557 

V108 1 3 2,92 ,295 -3,649 13,640 

V109 1 3 1,15 ,433 3,105 9,170 

V110 1 3 2,89 ,378 -3,527 12,486 

V111 1 3 1,28 ,507 1,550 1,509 

V112 1 3 1,56 ,769 ,927 -,685 

V113 1 3 1,37 ,563 1,244 ,583 

V114 1 3 2,49 ,715 -1,051 -,281 

V115 1 3 1,68 ,809 ,639 -1,180 

V116 1 3 1,30 ,571 1,764 2,092 

V117 1 3 2,85 ,412 -2,825 7,710 

V118 1 3 2,90 ,338 -3,405 11,873 

V119 1 3 2,57 ,635 -1,193 ,300 

V120 1 3 1,30 ,605 1,902 2,363 

V121 1 3 2,77 ,513 -2,154 3,821 

V122 1 3 2,48 ,722 -1,008 -,381 

V123 1 3 1,51 ,622 ,805 -,347 

V124 1 3 2,78 ,504 -2,300 4,490 

V125 1 3 2,68 ,620 -1,792 1,927 

V126 1 3 2,63 ,658 -1,532 ,996 
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Graf 12: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih s sodelavci v 

VDC (vprašanja od 99-126). 

 

V tabeli 33 so prikazani podatki deskriptivne statistike o zadovoljstvu zaposlenih s plačo. 

Najnižja vrednost ocene aritmetične sredine nastopa pri vprašanju 136 in znaša 1,07. V 

povprečju so vprašani torej menili, da se njihova plača izplačuje v roku. To je sicer 

pričakovan rezultat, saj so plače v javnem sektorju redne. To dejstvo potrjuje tudi najvišja 

ocena aritmetične sredine pri vprašanju 134  (M = 2,962), kjer večina zaposlenih ne meni, da 

je njihova plača negotova. Pri vseh ostalih vprašanjih se aritmetične sredine gibajo okrog 

vrednosti 2, kar pomeni, da so zaposleni negotovi oziroma ne zavzemajo stališča glede tega, 

ali njihova plača ustreza normalnim potrebam, ali se dohodek ustrezno deli, ali se s plačo 

težko izhaja, ali je slaba, primerna delu, vzpodbudna, omogoča človeku, da si nekaj privošči, 

odvisna od pogojev dela, pravična… Glede na odgovore zaposlenih lahko predvidevamo, da 

so zaposleni v zvezi s plačo nezadovoljni, zelo so negotovi in se ne morejo opredeliti do 

številnih odgovorov.  
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Tabela 33: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih s plačo v 

VDC (vprašanja od 127-141). 

 min maks M SD KS KA 

V127 1 3 1,85 ,924 ,293 -1,774 

V128 1 3 2,05 ,789 -,092 -1,384 

V129 1 3 1,85 ,856 ,294 -1,576 

V130 1 3 2,02 ,913 -,041 -1,807 

V131 1 3 2,21 ,883 -,419 -1,594 

V132 1 3 2,45 ,769 -,959 -,641 

V133 1 3 2,15 ,829 -,277 -1,492 

V134 1 3 2,62 ,683 -1,519 ,840 

V135 1 3 2,41 ,806 -,893 -,872 

V136 1 3 1,07 ,346 4,946 23,941 

V137 1 3 1,82 ,837 ,353 -1,487 

V138 1 3 2,58 ,689 -1,335 ,383 

V139 1 3 1,90 ,781 ,174 -1,338 

V140 1 3 2,21 ,737 -,359 -1,088 

V141 1 3 2,90 ,338 -3,405 11,873 
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Graf 13: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih s plačo v VDC 

(vprašanja od 127-141). 

 

V tabeli 34 so prikazani podatki deskriptivne statistike o zadovoljstvu zaposlenih z 

možnostmi za napredovanje. Najnižja vrednost ocene aritmetične sredine nastopa pri 

vprašanju 134 in znaša 1,34. V povprečju so vprašani torej menili, da se njihove možnosti za 

napredovanje omejene. Nevtralno se opredeljujejo do več dejavnikov oziroma ne vedo, ali je 

napredovanje sploh mogoče, so možnosti za napredovanje zagotovljene, omejene, pogojene s 

strokovnim izpopolnjevanjem, odvisne od sposobnosti, zvez, simpatij, prizadevnosti. Njihovo 

neopredeljenost do odgovorov razlagamo z ukrepi države na področju plač in drugih 

prejemkov, na podlagi katerih javnim uslužbencem v letih 2011, 2012 in 2013 ni bilo možno 

napredovanje v višji plačni razred ali v višji naziv.  
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Tabela 34: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih z možnostmi 

za napredovanje (vprašanja od 142-154). 

 min maks M SD KS KA 

V142 1 3 2,45 ,714 -,911 -,494 

V143 1 3 1,34 ,591 1,575 1,420 

V144 1 3 1,95 ,868 ,091 -1,671 

V145 1 3 2,00 ,816 ,000 -1,500 

V146 1 3 2,01 ,875 -,010 -1,700 

V147 1 3 2,42 ,688 -,772 -,580 

V148 1 3 1,82 ,738 ,302 -1,114 

V149 1 3 2,35 ,722 -,646 -,839 

V150 1 3 1,94 ,858 ,120 -1,635 

V151 1 3 2,33 ,671 -,494 -,752 

V152 1 3 2,31 ,727 -,553 -,934 

V153 1 3 1,80 ,845 ,399 -1,488 

V154 1 3 1,87 ,853 ,252 -1,584 

 

 
Graf 14: Podatki deskriptivne statistike vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih z možnostmi za 

napredovanje (vprašanja od 142-154). 
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8.4.2 UGOTAVLJANJE NORMALNOSTI PORAZDELITVE SPREMENLJIVK 

S Kolmogorov-Smirnovim testom (tabela 35) smo preverjali, če se odvisne spremenljivke 

porazdeljujejo normalno. Za večino odvisnih spremenljivk vprašalnika je raven statistične 

pomembnosti Kolmogorov-Smirnovega testa 0,000. Ker so razlike med vzorčno distribucijo 

spremenljivk in teoretično normalno porazdelitvijo spremenljivk statistično pomembne na 

ravni p<0,001, lahko zaključimo, da se odvisne spremenljivke ne porazdeljujejo normalno.  
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Tabela 35: Kolmogorov – Smirnov test za ugotavljanje normalnosti porazdelitve (V8 – V154). 

 

 K- S z 2P 

V8 3,100 ,000 

V9 5,455 ,000 

V10 3,704 ,000 

V11 4,025 ,000 

V12 3,403 ,000 

V13 3,096 ,000 

V14 3,665 ,000 

V15 3,363 ,000 

V16 3,476 ,000 

V17 3,508 ,000 

V18 3,337 ,000 

V19 3,202 ,000 

V20 3,555 ,000 

V21 3,380 ,000 

V22 3,347 ,000 

V23 3,814 ,000 

V24 4,034 ,000 

V25 5,647 ,000 

V26 3,261 ,000 

V27 4,065 ,000 

V28 3,825 ,000 

V29 4,234 ,000 

V30 3,833 ,000 

V31 2,712 ,000 

V32 3,201 ,000 

V33 3,318 ,000 

V34 2,398 ,000 

V35 3,285 ,000 

V36 2,150 ,000 

V37 4,713 ,000 

V38 2,909 ,000 

V39 2,734 ,000 

V40 3,828 ,000 

V41 4,124 ,000 

V42 4,040 ,000 

V43 3,981 ,000 

V44 3,573 ,000 

 K- S z 2P 

V45 4,313 ,000 

V46 3,030 ,000 

V47 3,390 ,000 

V49 6,720 ,000 

V50 7,351 ,000 

V51 7,203 ,000 

V52 7,356 ,000 

V53 6,545 ,000 

V54 7,343 ,000 

V55 4,751 ,000 

V56 5,305 ,000 

V57 6,666 ,000 

V58 6,910 ,000 

V59 7,343 ,000 

V60 5,354 ,000 

V61 3,664 ,000 

V62 4,072 ,000 

V63 7,306 ,000 

V64 4,870 ,000 

V65 6,381 ,000 

V66 6,600 ,000 

V67 5,215 ,000 

V68 7,407 ,000 

V69 4,072 ,000 

V70 7,012 ,000 

V71 7,073 ,000 

V72 5,695 ,000 

V73 5,090 ,000 

V74 7,343 ,000 

V75 7,050 ,000 

V76 6,617 ,000 

V77 6,357 ,000 

V78 6,817 ,000 

V79 6,196 ,000 

V80 4,805 ,000 

V81 6,635 ,000 

V82 7,133 ,000 

 K- S z 2P 

V83 6,563 ,000 

V84 6,967 ,000 

V85 6,270 ,000 

V86 6,599 ,000 

V87 6,039 ,000 

V88 6,810 ,000 

V89 5,321 ,000 

V90 6,919 ,000 

V91 7,511 ,000 

V92 6,304 ,000 

V93 6,498 ,000 

V94 7,027 ,000 

V95 7,007 ,000 

V96 5,577 ,000 

V97 7,396 ,000 

V98 6,937 ,000 

V99 5,279 ,000 

V100 6,811 ,000 

V101 6,364 ,000 

V102 6,617 ,000 

V103 6,951 ,000 

V104 6,896 ,000 

V105 6,158 ,000 

V106 5,843 ,000 

V107 3,250 ,000 

V108 7,405 ,000 

V109 7,187 ,000 

V110 7,295 ,000 

V111 6,307 ,000 

V112 5,209 ,000 

V113 5,790 ,000 

V114 5,319 ,000 

V115 4,650 ,000 

V116 6,351 ,000 

V117 7,123 ,000 

V118 7,324 ,000 

V119 5,539 ,000 

 K- S z 2P 

V120 6,527 ,000 

V121 6,718 ,000 

V122 5,238 ,000 

V123 4,859 ,000 

V124 6,818 ,000 

V125 6,416 ,000 

V126 6,113 ,000 

V127 4,589 ,000 

V128 3,086 ,000 

V129 4,034 ,000 

V130 3,935 ,000 

V131 4,561 ,000 

V132 5,293 ,000 

V133 3,802 ,000 

V134 6,158 ,000 

V135 5,317 ,000 

V136 7,452 ,000 

V137 4,054 ,000 

V138 5,840 ,000 

V139 3,241 ,000 

V140 3,561 ,000 

V141 7,324 ,000 

V142 4,995 ,000 

V143 6,126 ,000 

V144 3,654 ,000 

V145 3,074 ,000 

V146 3,551 ,000 

V147 4,641 ,000 

V148 3,397 ,000 

V149 4,343 ,000 

V150 3,638 ,000 

V151 3,927 ,000 

V152 4,097 ,000 

V153 4,225 ,000 

V154 3,910 ,000 
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8.4.3 FAKTORIZACIJA VPRAŠALNIKA 

8.4.3.1 Vprašalnik VIE za merjenje motivacije 

 

S faktorsko analizo smo ugotavljali konstruktivno veljavnost lestvice.  

 

Pred faktorizacijo vprašalnika smo preverili zanesljivost z metodo notranje konsistentnosti. 

Izračunan je bil koeficient zanesljivosti Cronbach alfa (tabela 36), ki za naš vprašalnik znaša 

0,829. Zaključimo lahko, da smo ugotovili odlično stopnjo zanesljivosti uporabljenega 

vprašalnika. 

 

Tabela 36: Izračun koeficienta zanesljivosti. 

Cronbach alfa N 

,829 41 

 

Korelacijsko matriko sestavljajo Pearsonovi koeficienti med vsemi pari 41 spremenljivk 

(normalizirani podatki). Ta matrika nam pokaže, kakšen je vzorec relacij med 

spremenljivkami. Zadovoljen je pogoj, da spremenljivke korelirajo med seboj, ne pa 

popolnoma in noben korelacijski koeficient ni posebno visok. Statistična pomembnost vseh 

korelacijskih koeficientov znaša 0,000, torej so vse spremenljivke med seboj statistično 

značilno povezane. Matrika je zelo obsežna, zato njen prikaz na tem mestu izpuščamo. 

 

S Kaiser-Meyer-Oklinovo mero, ki meri delež skupne variance v uporabljenem sistemu 

spremenljivk, je bila ugotovljena primernost vzorca. Vrednost KMO se giblje med 0 in 1. V 

tabeli 37 vidimo, da bo faktorska analiza dala razločne in zanesljive faktorje. V tej tabeli 

lahko razberemo tudi Bartlettov test homogenosti varianc, ki preverja ali je korelacijska 

matrika identična matrika, kar pomeni, da so vse korelacije statistično pomembne, zato lahko 

zaključimo, da so spremenljivke med seboj dovolj povezane, da lahko izvedemo faktorsko 

analizo.   

 

Tabela 37: Kaiser-Meyer-Oklin mera statistične pomembnosti. 

KMO ,873 

Bartlettov test χ
2
 4965,746 

df 820 

P ,000 
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Tabela 38 prikazuje komunalitete posameznih spremenljivk, ki pokažejo količino variance, ki 

jo določena spremenljivka deli z ekstrahiranimi faktorji. Komunaliteta posameznih 

spremenljivk naj ne bi padla pod 0,50, kar pomeni, da določena spremenljivka deli vsaj pol 

variance z ekstrahiranim faktorjem.  

 

Tabela 38: Komunaliteta za posamezne spremenljivke. 

Trditev h
2
 

V8 ,528 

V9 ,597 

V10 ,576 

V11 ,603 

V12 ,747 

V13 ,675 

V14 ,732 

V15 ,646 

V16 ,627 

V17 ,686 

V18 ,789 

V19 ,610 

V20 ,556 

V21 ,636 

V22 ,689 

V23 ,687 

V24 ,601 

V25 ,516 

V26 ,620 

V27 ,743 

V28 ,661 

Trditev h
2
 

V29 ,737 

V30 ,655 

V31 ,807 

V32 ,729 

V33 ,747 

V34 ,644 

V35 ,689 

V36 ,809 

V37 ,710 

V38 ,663 

V39 ,515 

V40 ,664 

V41 ,826 

V42 ,806 

V43 ,785 

V44 ,752 

V45 ,711 

V46 ,757 

V47 ,740 

V48 ,551 

 

Pri izločitvi faktorjev smo uporabili dva kriterija: Kaiser – Guttmanov in Cattellov kriterij 

(»scree« test). Odločili smo se upoštevati prvi omenjeni kriterij (tabela 39). Po izločanju smo 

ugotovili, da se v latentnem prostoru nahaja devet faktorjev, ki pojasnjujejo 67,861% 

variance. Po izločanju oz. pred rotacijo prvi (generalni) faktor pojasni 29,648% variance, 

drugi faktor 11,714%, tretji 6,278%, četrti 5,129%, peti 3,421%, šesti 3,369%, sedmi 3,003%, 

osmi  2,795% in deveti 2,374%. 

Po rotaciji, katere vpliv je viden v tem, da uravnoteži relativno pomembnost teh dvanajstih 

faktorjev, vidimo, da prvi faktor pojasni 19,636% variance, drugi faktor 13,105%, tretji 
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8,121%, četrti 7,473%, peti 4,234%, šesti 4,081%, sedmi 4,052%, osmi 3,942% in deveti 

3,218%. 

 

Tabela 39: Lastne vrednosti faktorjev ter pojasnjeni odstotki skupne variance pred rotiranjem 

in po rotiranju samo za izločenih devet faktorjev. 

FAKTOR Lastna vrednost pred rotacijo Po rotaciji 

 skupaj % variance kumulativa % skupaj % variance kumulativa % 

1 12,156 29,648 29,648 8,051 19,636 19,636 

2 4,803 11,714 41,363 5,373 13,105 32,741 

3 2,574 6,278 47,640 3,330 8,121 40,862 

4 2,103 5,129 52,769 3,064 7,473 48,334 

5 1,403 3,421 56,191 1,736 4,234 52,568 

6 1,381 3,369 59,560 1,673 4,081 56,649 

7 1,231 3,003 62,563 1,661 4,052 60,701 

8 1,146 2,795 65,358 1,616 3,942 64,644 

9 1,027 2,504 67,861 1,319 3,218 67,861 

 

Da bi dobili enostavno faktorsko strukturo, smo faktorsko matriko rotirali najprej po Varimax, 

nato pa še po »Oblimin« rotaciji (tabela 40). Solucija, ki jo dobimo pri rotaciji po »Oblimin« 

metodi pokaže precej enostavnejšo faktorsko strukturo.  

 

Tabela 40: Strukturna matrika po »Oblimin« rotaciji. 

 Faktor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V42 ,891               -,419 

V43 ,864               -,414 

V37 ,827                 

V41 ,820               -,541 

V47 ,817               -,432 

V35 ,782               -,479 

V46 ,759       ,418       -,588 

V40 ,711     -,404         -,424 

V45 ,646                 

V28 ,640             -,477 -,534 

V29 ,591             -,486   

V27   ,820 ,414             

V22   ,779               

V23   ,747               

V26   ,718               
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(Nadaljevanje tabele 40) 

 Faktor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 V21   ,689 ,425             

V15   ,678 ,527             

V20   ,668               

V17   ,630 ,572             

V25   ,543               

V13     ,766             

V11     ,727             

V16   ,465 ,677             

V8     ,576       ,428     

V38 ,466     -,619         -,412 

V18     ,484 -,583   ,469       

V9   ,535   ,537           

V30 ,436       ,654       -,461 

V32 ,505       ,605     -,429 -,495 

V12     ,567   ,587         

V10       ,420 ,434         

V19           ,735       

V24           ,609 ,411     

V14             ,835     

V34 ,473           ,560   -,503 

V48               ,652   

V36 ,560               -,869 

V31 ,418               -,867 

V33 ,542               -,758 

V44 ,430         ,538     -,672 

V39 ,466               -,649 

 

Tabela 41 prikazuje korelacijske koeficiente med faktorji. Vidimo, da obstajajo nizke 

korelacije med faktorji. Iz tega lahko razberemo, da so merjeni konstrukti medsebojno zelo 

malo povezani (nekoliko pa so le, saj gre za pojme, ki so tudi teoretično gledano povezani 

med seboj). 
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Tabela 41: Korelacijska faktorska matrika. 

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1,000 ,253 ,109 -,092 ,198 ,172 ,046 -,183 -,442 

2 ,253 1,000 ,321 ,085 ,039 ,164 ,021 ,067 -,157 

3 ,109 ,321 1,000 -,050 ,084 ,145 ,143 ,068 -,063 

4 -,092 ,085 -,050 1,000 -,015 -,015 -,004 ,057 -,037 

5 ,198 ,039 ,084 -,015 1,000 ,139 ,111 -,034 -,161 

6 ,172 ,164 ,145 -,015 ,139 1,000 ,116 -,061 -,236 

7 ,046 ,021 ,143 -,004 ,111 ,116 1,000 ,007 -,187 

8 -,183 ,067 ,068 ,057 -,034 -,061 ,007 1,000 ,093 

9 -,442 -,157 -,063 -,037 -,161 -,236 -,187 ,093 1,000 

 

Interpretacijo dobljenih faktorjev bomo torej izvedli iz Oblimin rotacije. V tabeli 40 vidimo, 

da je prvi generalni faktor nasičen s trditvami, da zaposleni ob dobro opravljenem delu lahko 

pričakujejo večje upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev, bolj svobodno 

odločanje o načinu svojega dela, več samostojnosti pri delu, boljše možnosti za strokovno 

izpopolnjevanje… 

Prvi faktor torej lahko poimenujemo faktor večjega upoštevanja predlogov zaposlenih za 

izboljšanje delovnih pogojev in večje samostojnosti pri delu. 

 

Drugi faktor je nasičen s trditvami, da je zaposlenim pomembno, da se upoštevajo njihovi 

predlogi v zvezi z delom in izboljšanjem delovnih pogojev, da svobodno odločajo o načinu 

svojega dela, da so informirani o dogajanjih v ustanovi, da imajo dobre možnosti za strokovno 

izpopolnjevanje… 

Drugi faktor je zato faktor pomembnosti svobodnega odločanja zaposlenih o načinu dela 

in informiranosti o dogajanjih v ustanovi.  

 

Tretji faktor je nasičen s trditvami, da je zaposlenim pomembno, da se upošteva njihove 

predloge v zvezi z delom, da imajo dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje, da se 

njihova beseda upošteva pri upravljanju, da imajo pri delu dovolj samostojnosti, da imajo 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto…  

Ta faktor zato lahko poimenujemo faktor pomembnosti dobrih možnosti za strokovno 

izpopolnjevanje in možnosti za napredovanje. 
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Četrti faktor je nasičen s trditvami, da ob dobrem delu ni možno pričakovati bolj zanimivih 

delovnih nalog, boljših možnosti za zaposlitev drugje in da je pomembno priznanje za delo s 

strani vodje, prijateljski odnosi s sodelavci… 

Ta faktor zato lahko poimenujemo faktor pomembnosti priznanja s strani vodje in 

prijateljskih odnosov s sodelavci. 

 

Peti faktor je nasičen s trditvami, da zaposleni ob dobro opravljenem delu lahko pričakujejo 

boljšo informiranost o dogajanju v organizaciji, bolj prijateljske odnose s sodelavci, večji 

ugled pri sodelavcih… 

Ta faktor zato lahko poimenujemo faktor pomembnosti informiranja v organizaciji in 

ugleda pri sodelavcih. 

 

Šesti faktor je nasičen s trditvami, da je zaposlenim pomembno, da imajo dobre možnosti za 

zaposlitev drugje (izven organizacije), da jih delo ne obremenjuje preveč, da imajo dobre 

možnosti za rešitev stanovanjskega problema…  

Ta faktor zato lahko poimenujemo faktor možnosti za zaposlitev drugje in ne pretiranega 

obremenjevanja z delom. 

 

S faktorsko analizo smo torej opredelili temeljne dimenzije, ki pojasnjujejo povezanost med 

trditvami, hkrati pa smo potrdili ustreznost merskega instrumenta oziroma konstruktno 

veljavnost vprašalnika. 

8.4.3.2 Vprašalnik JDI za merjenje zadovoljstva pri delu 

 

S faktorsko analizo smo ugotavljali konstruktivno veljavnost lestvice.  

 

Pred faktorizacijo vprašalnika smo preverili zanesljivost z metodo notranje konsistentnosti. 

Izračunan je bil koeficient zanesljivosti Cronbach alfa (tabela 42), ki za naš vprašalnik znaša 

0,935. Zaključimo lahko, da smo ugotovili odlično stopnjo zanesljivosti uporabljenega 

vprašalnika. 

 

Tabela 42: Izračun koeficienta zanesljivosti. 

Cronbach alfa N 

,935 106 
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Korelacijsko matriko sestavljajo Pearsonovi koeficienti med vsemi pari 106 spremenljivk 

(normalizirani podatki). Ta matrika nam pokaže, kakšen je vzorec relacij med 

spremenljivkami. Zadovoljen je pogoj, da spremenljivke korelirajo med seboj, ne pa 

popolnoma in noben korelacijski koeficient ni posebno visok. Statistična pomembnost vseh 

korelacijskih koeficientov znaša 0,000, torej so vse spremenljivke med seboj statistično 

značilno povezane. Matrika je zelo obsežna, zato njen prikaz na tem mestu izpuščamo. 

 

S Kaiser-Meyer-Oklinovo mero, ki meri delež skupne variance v uporabljenem sistemu 

spremenljivk, je bila ugotovljena primernost vzorca. Vrednost KMO se giblje med 0 in 1. V 

tabeli 43 vidimo, da bo faktorska analiza dala razločne in zanesljive faktorje. V tej tabeli 

lahko razberemo tudi Bartlettov test homogenosti varianc, ki preverja ali je korelacijska 

matrika identična matrika, kar pomeni, da so vse korelacije statistično pomembne, zato lahko 

zaključimo, da so spremenljivke med seboj dovolj povezane, da lahko izvedemo faktorsko 

analizo.   

 

Tabela 43: Kaiser-Meyer-Oklin mera statistične pomembnosti. 

KMO ,710 

Bartlettov test χ
2
 14723,655 

df 5565 

P ,000 

 

Tabela 44 prikazuje komunalitete posameznih spremenljivk, ki pokažejo količino variance, ki 

jo določena spremenljivka deli z ekstrahiranimi faktorji. Komunaliteta posameznih 

spremenljivk naj ne bi padla pod 0,50, kar pomeni, da določena spremenljivka deli vsaj pol 

variance z ekstrahiranim faktorjem.  
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Tabela 44: Komunaliteta za posamezne spremenljivke.  

Trditev h
2
 

V49 ,480 

V50 ,608 

V51 ,609 

V52 ,568 

V53 ,618 

V54 ,637 

V55 ,398 

V56 ,406 

V57 ,680 

V58 ,600 

V59 ,572 

V60 ,512 

V61 ,315 

V62 ,649 

V63 ,517 

V64 ,550 

V65 ,279 

V66 ,473 

V67 ,496 

V68 ,341 

V69 ,301 

V70 ,512 

V71 ,617 

V72 ,474 

V73 ,461 

V74 ,473 

V75 ,423 

Trditev h
2
 

V76 ,526 

V77 ,521 

V78 ,651 

V79 ,498 

V80 ,304 

V81 ,464 

V82 ,483 

V83 ,376 

V84 ,617 

V85 ,401 

V86 ,519 

V87 ,556 

V88 ,583 

V89 ,437 

V90 ,669 

V91 ,275 

V92 ,535 

V93 ,504 

V94 ,431 

V95 ,502 

V96 ,528 

V97 ,182 

V98 ,426 

V99 ,599 

V100 ,471 

V101 ,399 

V102 ,587 

Trditev h
2
 

V103 ,657 

V104 ,527 

V105 ,557 

V106 ,275 

V107 ,509 

V108 ,428 

V109 ,692 

V110 ,448 

V111 ,463 

V112 ,539 

V113 ,601 

V114 ,583 

V115 ,310 

V116 ,394 

V117 ,727 

V118 ,518 

V119 ,446 

V120 ,525 

V121 ,584 

V122 ,544 

V123 ,532 

V124 ,598 

V125 ,659 

V126 ,601 

V127 ,677 

V128 ,614 

V129 ,493 

Trditev h
2
 

V130 ,794 

V131 ,636 

V132 ,608 

V133 ,537 

V134 ,241 

V135 ,321 

V136 ,468 

V137 ,568 

V138 ,481 

V139 ,526 

V140 ,678 

V141 ,237 

V142 ,704 

V143 ,493 

V144 ,695 

V145 ,540 

V146 ,519 

V147 ,685 

V148 ,362 

V149 ,467 

V150 ,657 

V151 ,443 

V152 ,405 

V153 ,439 

 

Pri izločitvi faktorjev smo uporabili dva kriterija: Kaiser – Guttmanov in Cattellov kriterij 

(»scree« test). Odločili smo se upoštevati prvi omenjeni kriterij (tabela 45). Po izločanju smo 

ugotovili, da se v latentnem prostoru nahaja deset faktorjev, ki pojasnjujejo 51,152% 

variance. Po izločanju oz. pred rotacijo prvi (generalni) faktor pojasni 15,675% variance, 

drugi faktor 8,003%, tretji 5,728%, četrti 4,764%, peti 3,399%, šesti 3,203%, sedmi 3,014%, 

osmi 2,775%, deveti 2,493% in deseti 2,098%. 

Po rotaciji, katere vpliv je viden v tem, da uravnoteži relativno pomembnost teh dvanajstih 

faktorjev, vidimo, da prvi faktor pojasni 8,641% variance, drugi faktor 7,797%, tretji 6,543%, 

četrti 5,548%, peti 4,677%, šesti 4,412%, sedmi 4,205%, osmi 3,444%, deveti 3,044% in 

deseti 2,841%. 
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Tabela 45: Lastne vrednosti faktorjev ter pojasnjeni odstotki skupne variance pred rotiranjem 

in po rotiranju samo za izločenih deset faktorjev. 

Faktor 

Lastna vrednost pred rotacijo Po rotaciji 

skupaj % variance kumulativa % skupaj % variance kumulativa % 

1 16,616 15,675 15,675 9,160 8,641 8,641 

2 8,483 8,003 23,678 8,265 7,797 16,438 

3 6,071 5,728 29,406 6,935 6,543 22,981 

4 5,050 4,764 34,170 5,880 5,548 28,529 

5 3,603 3,399 37,569 4,958 4,677 33,206 

6 3,395 3,203 40,773 4,677 4,412 37,618 

7 3,195 3,014 43,786 4,457 4,205 41,823 

8 2,942 2,775 46,562 3,650 3,444 45,267 

9 2,642 2,493 49,054 3,227 3,044 48,311 

10 2,224 2,098 51,152 3,012 2,841 51,152 

 

Da bi dobili enostavno faktorsko strukturo, smo faktorsko matriko rotirali najprej po Varimax, 

nato pa še po »Oblimin« rotaciji (tabela 46). Solucija, ki jo dobimo pri rotaciji po »Oblimin« 

metodi pokaže precej enostavnejšo faktorsko strukturo.  

 

Tabela 46: Strukturna matrika po »Oblimin« rotaciji. 

 Faktor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V84 ,772                   

V90 ,746                   

V77 ,682                   

V74 ,666                   

V88 ,663       -,430           

V78 ,663                   

V76 ,653                   

V79 ,636                   

V92 ,609                   

V82 ,609                   

V94 ,608                   

V98 ,607                   

V93 ,599                   

V81 ,575                   

V87 ,560                   

V86 ,549                   
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(Nadaljevanje tabele 46) 

 Faktor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V89 ,533                   

V96 ,519   ,454               

V85 ,493                   

V91 ,450                   

V75 ,421                   

V108                     

V80                     

V130   ,868                 

V127   ,776                 

V140   ,775                 

V131   ,755                 

V128   ,730                 

V132   ,729                 

V137   ,682                 

V138   ,663                 

V139   ,662                 

V129   ,652                 

V133   ,623                 

V99     ,730               

V113     ,716               

V123     ,700               

V105     ,688               

V109     ,647             -,483 

V103     ,638             -,521 

V122     ,635               

V104     ,603               

V100     ,597               

V120     ,575   -,458           

V111     ,570               

V102     ,569             -,443 

V116     ,560               

V107     ,551               

V112     ,522               

V101     ,476               

V110     ,435             -,423 

V119     ,425               

V151                     

V56                     
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(Nadaljevanje tabele 46) 

 Faktor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V58       -,755             

V50       -,730             

V52       -,690             

V70       -,667             

V49       -,648             

V54       -,628 -,460           

V68       -,488             

V55       -,487             

V61       -,464             

V152                     

V69                     

V57       -,481 -,675           

V51       -,405 -,656           

V53       -,540 -,587           

V95 ,440       -,582           

V72         -,544           

V67         -,448           

V73         -,436           

V65                     

V115                     

V59           -,649         

V63           -,643         

V136           -,617         

V141                     

V142             ,817       

V147             ,808       

V145             ,723       

V149             ,660       

V143             ,640       

V154             ,563 -,484     

V148             ,527       

V153             ,474       

V146             ,458 -,448     

V144             ,511 -,573     

V150             ,531 -,544     

V83               -,513     

V135                     

V62                 ,770   
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(Nadaljevanje tabele 46) 

 Faktor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V64                 ,719   

V60                 ,604   

V71           ,418     ,518   

V66                 ,421   

V125                   -,743 

V124                   -,708 

V126     ,452             -,699 

V118                   -,680 

V121                   -,678 

V114     ,492             -,662 

V117           -,458       -,639 

V106                   -,440 

V97                     

V134                     

 

 

Tabela 47: Korelacijska faktorska matrika. 

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1,000 ,030 ,191 -,156 -,177 -,032 ,069 -,094 ,018 -,232 

2 ,030 1,000 ,102 -,174 -,098 -,054 ,252 -,065 ,076 -,005 

3 ,191 ,102 1,000 -,109 -,131 -,010 ,098 -,085 ,046 -,254 

4 -,156 -,174 -,109 1,000 ,089 ,010 -,068 ,044 ,059 ,062 

5 -,177 -,098 -,131 ,089 1,000 ,088 -,101 ,074 -,027 ,020 

6 -,032 -,054 -,010 ,010 ,088 1,000 -,065 -,009 -,001 ,046 

7 ,069 ,252 ,098 -,068 -,101 -,065 1,000 -,026 ,138 -,048 

8 -,094 -,065 -,085 ,044 ,074 -,009 -,026 1,000 -,011 -,018 

9 ,018 ,076 ,046 ,059 -,027 -,001 ,138 -,011 1,000 -,008 

10 -,232 -,005 -,254 ,062 ,020 ,046 -,048 -,018 -,008 1,000 

 

 

Interpretacijo dobljenih faktorjev bomo torej izvedli iz Oblimin rotacije. V tabeli 46 vidimo, 

da je prvi generalni faktor nasičen s trditvami, da je neposredni vodja pošten, dobro obvlada 

svoje delo, simpatičen, prijazen, obziren… 

Prvi faktor torej lahko poimenujemo faktor strokovnosti in pozitivnih osebnostnih lastnosti 

neposrednega vodja. 
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Drugi faktor je nasičen s trditvami, da je plača slaba, ustreza normalnim potrebam, je 

pravična, primerna delu, dohodek se ustrezno deli… 

Drugi faktor je zato faktor slabe, vendar normalnim potrebam zadostne plače. 

 

Tretji faktor je nasičen s trditvami, da sodelavci navdušujejo, so inteligentni, zvesti, zabavni, 

prijazni, niso nesramni…  

Ta faktor zato lahko poimenujemo faktor inteligentnih in prijaznih sodelavcev. 

 

Četrti faktor je nasičen s trditvami, da je delo prijetno, nudi zadovoljstvo, dobro, lepo, 

privlačno… 

Ta faktor zato lahko poimenujemo faktor prijetnega in dobrega dela. 

 

Peti faktor je nasičen s trditvami, da delo ni vedno po istem kopiti, ni dolgočasno, je 

ustvarjalno, neposredni vodja zaposlenim dopušča samostojnost, jih vpraša za nasvet… 

Ta faktor zato lahko poimenujemo faktor pestrega in ustvarjalnega dela. 

  

Šesti faktor je nasičen s trditvami, da je delo koristno, uporabno, ni zahtevno, plača se 

izplačuje v roku… 

Ta faktor zato lahko poimenujemo faktor koristnega dela in redne plače. 

 

S faktorsko analizo smo torej opredelili temeljne dimenzije, ki pojasnjujejo povezanost med 

trditvami, hkrati pa smo potrdili ustreznost merskega instrumenta oziroma konstruktno 

veljavnost vprašalnika. 

8.4.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

V raziskavi nas je tudi zanimalo, ali se razlikuje motivacija za delo pri zaposlenih glede na 

njihov spol, starost, delovno dobo v VDC-ju, delovno mesto, velikost kolektiva in glede na 

razloge, zaradi katerih so se odločili, da bodo delali v VDC-ju, kar smo preverjali s 

hipotezami. 

8.4.4.1 H1:  Motivacija za delo se pri zaposlenih v VDC-jih ne razlikuje glede na njihov 

spol. 

8.4.4.1.1 1. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KAKO POMEMBNO JE ZAME«. 
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Tabela 48: Mere opisne statistike za spremenljivke od V8 – V27 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na  spol. 

Trditev Spol M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje Moški 2,63 ,908 2,787 ,097 

Ženska 2,87 ,830 

zadovoljstvo s samim delom Moški 3,48 ,641 1,766 ,185 

Ženska 3,61 ,583 

prijateljski odnosi s sodelavci Moški 3,25 ,764 ,107 ,744 

Ženska 3,29 ,770 

visok osebni dohodek Moški 2,40 ,823 ,110 ,740 

Ženska 2,36 ,768 

visok ugled pri sodelavcih Moški 2,48 1,000 1,077 ,301 

Ženska 2,34 ,764 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto Moški 2,60 1,015 ,020 ,886 

Ženska 2,57 ,904 

pomoč v organizaciji pri reševanju osebnih problemov Moški 1,90 ,995 ,012 ,914 

Ženska 1,89 ,979 

upoštevanje pri upravljanju Moški 2,56 ,895 ,380 ,538 

Ženska 2,48 ,798 

pravično plačilo za vloženi trud Moški 2,94 ,938 ,002 ,964 

Ženska 2,94 ,786 

dovolj samostojnosti pri delu Moški 3,17 ,834 ,109 ,742 

Ženska 3,21 ,705 

dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije) Moški 2,08 1,064 ,605 ,438 

Ženska 2,21 1,004 

ni prevelike obremenitve pri delu Moški 2,35 ,968 ,546 ,461 

Ženska 2,45 ,788 

zanimive delovne naloge Moški 2,88 ,704 ,145 ,703 

Ženska 2,93 ,724 

dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje Moški 2,88 ,983 1,130 ,289 

Ženska 3,04 ,832 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev Moški 2,69 ,981 1,745 ,188 

Ženska 2,87 ,782 

svobodno odločanje o načinu dela Moški 2,79 ,936 3,064 ,082 

Ženska 3,01 ,737 

dobre možnosti za rešitev stanovanjskega problema Moški 1,83 1,043 ,026 ,871 

Ženska 1,80 ,943 

delo povzroča veselje Moški 3,37 ,793 7,665 ,006 

Ženska 3,65 ,573 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 167 - 

(Nadaljevanje tabele 48) 

Trditev Spol M SD F P 

informiranost o dogajanjih v organizaciji Moški 3,04 ,839 ,557 ,456 

Ženska 3,13 ,695 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom Moški 2,77 ,942 3,187 ,076 

Ženska 3,00 ,737 

 

8.4.4.1.2 2. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KADAR DOBRO OPRAVLJAM 

SVOJE DELO, LAHKO PRIČAKUJEM«. 

 

Tabela 49: Mere opisne statistike za spremenljivke od V28 – V47 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na  spol. 

Trditev Spol M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje Moški ,77 ,921 ,384 ,536 

Ženska ,87 1,061 

zadovoljstvo s samim delom Moški 1,29 ,800 ,914 ,340 

Ženska 1,43 ,912 

prijateljski odnosi s sodelavci Moški ,94 ,958 3,534 ,062 

Ženska ,60 1,164 

višji osebni dohodek Moški ,04 1,357 ,019 ,890 

Ženska ,01 1,412 

ugled pri sodelavcih Moški ,35 1,136 ,385 ,536 

Ženska ,46 1,143 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto Moški ,17 1,264 ,400 ,528 

Ženska ,30 1,293 

pomoč od organizacije pri reševanju osebnih problemov Moški -,50 1,180 ,039 ,843 

Ženska -,54 1,228 

upoštevanje pri upravljanju Moški ,21 1,126 ,307 ,580 

Ženska ,31 1,116 

pravično plačilo za trud Moški -,10 1,445 ,029 ,865 

Ženska -,13 1,380 

samostojnost pri delu Moški ,98 ,918 ,151 ,698 

Ženska ,91 1,086 

možnost za zaposlitev drugje (izven organizacije) Moški ,10 1,053 ,261 ,610 

Ženska ,19 1,183 

manjša obremenitev z delom Moški -,48 1,306 ,106 ,745 

Ženska -,41 1,315 
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(Nadaljevanje tabele 49) 

Trditev Spol M SD F P 

zanimive delovne naloge Moški ,56 1,092 ,097 ,756 

Ženska ,62 1,205 

možnosti za strokovno izpopolnjevanje Moški ,52 1,111 ,290 ,591 

Ženska ,41 1,277 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev Moški ,65 1,027 ,339 ,561 

Ženska ,55 1,079 

svobodno odločanje o načinu dela Moški ,63 1,067 ,091 ,763 

Ženska ,69 1,096 

možnosti za rešitev stanovanjskega problema Moški -,73 1,270 ,810 ,369 

Ženska -,90 1,123 

veselje pri delu Moški ,88 1,078 ,501 ,480 

Ženska 1,01 1,146 

informiranost o dogajanju v organizaciji Moški ,44 ,998 ,421 ,517 

Ženska ,32 1,227 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom  Moški ,54 1,128 ,145 ,704 

Ženska ,47 1,144 

 

 

Ugotovili smo, da se stališča zaposlenih glede na njihov spol ne razlikujejo. Edina razlika je le 

v stališču, ali delo povzroča veselje. V povprečju več žensk kot moških meni, da jim delo v 

VDC-ju povzroča veselje.  Sklepamo, da mogoče moški izhajajo bolj iz tehničnih, ženske pa 

iz socialnih poklicev, zato jim delo oziroma ravnanje z uporabniki povzroča več veselja.  

 

Ostale razlike med sredinami niso statistično pomembne, zato hipotezo 1 zavrnemo.  

 

8.4.4.2 H2: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih se statistično pomembno 

razlikuje glede na njihovo starost. Predvidevamo, da bodo mlajši zaposleni bolj 

motivirani za delo kot starejši. 

8.4.4.2.1 1. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KAKO POMEMBNO JE ZAME«. 
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Tabela 50: Mere opisne statistike za spremenljivke od V8 – V27 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na starost. 

Trditev Starost M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje 

 

manj kot 30 let 2,69 ,946 ,487 ,692 

od 30 - 39 let 2,89 ,847 

od 40 - 49 let 2,78 ,813 

več kot 50 let 2,71 ,938 

zadovoljstvo s samim delom 

 

manj kot 30 let 3,50 ,516 1,562 ,200 

od 30 - 39 let 3,61 ,608 

od 40 - 49 let 3,48 ,660 

več kot 50 let 3,74 ,445 

prijateljski odnosi s sodelavci 

 

manj kot 30 let 3,50 ,632 ,727 ,537 

od 30 - 39 let 3,22 ,745 

od 40 - 49 let 3,27 ,770 

več kot 50 let 3,35 ,877 

visok osebni dohodek 

 

manj kot 30 let 2,63 ,719 1,711 ,166 

od 30 - 39 let 2,33 ,746 

od 40 - 49 let 2,46 ,765 

več kot 50 let 2,16 ,898 

visok ugled pri sodelavcih 

 

manj kot 30 let 2,44 ,892 ,726 ,538 

od 30 - 39 let 2,47 ,845 

od 40 - 49 let 2,27 ,790 

več kot 50 let 2,35 ,877 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto 

 

manj kot 30 let 2,75 1,065 1,569 ,189 

od 30 - 39 let 2,62 ,881 

od 40 - 49 let 2,64 ,933 

več kot 50 let 2,26 ,965 

pomoč v organizaciji pri reševanju osebnih problemov 

 

manj kot 30 let 1,81 ,981 ,432 ,730 

od 30 - 39 let 1,99 1,104 

od 40 - 49 let 1,84 ,881 

več kot 50 let 1,81 ,873 

upoštevanje pri upravljanju 

 

manj kot 30 let 2,88 ,619 1,249 ,293 

od 30 - 39 let 2,48 ,890 

od 40 - 49 let 2,45 ,764 

več kot 50 let 2,45 ,850 

pravično plačilo za vloženi trud 

 

manj kot 30 let 3,25 ,856 1,134 ,337 

od 30 - 39 let 2,97 ,816 

od 40 - 49 let 2,87 ,833 

več kot 50 let 2,84 ,820 
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(Nadaljevanje tabele 50) 

Trditev Starost M SD F P 

dovolj samostojnosti pri delu 

 

manj kot 30 let 3,25 ,683 ,232 ,874 

od 30 - 39 let 3,19 ,769 

od 40 - 49 let 3,16 ,730 

več kot 50 let 3,29 ,739 

dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije) 

 

manj kot 30 let 2,50 1,095 5,387 ,001 

od 30 - 39 let 2,39 ,966 

od 40 - 49 let 2,09 1,011 

več kot 50 let 1,61 ,919 

ni prevelike obremenitve pri delu 

 

manj kot 30 let 2,63 1,025 2,510 ,060 

od 30 - 39 let 2,56 ,813 

od 40 - 49 let 2,34 ,827 

več kot 50 let 2,13 ,763 

zanimive delovne naloge 

 

manj kot 30 let 3,06 ,680 1,310 ,273 

od 30 - 39 let 3,00 ,679 

od 40 - 49 let 2,87 ,757 

več kot 50 let 2,74 ,729 

dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje 

 

manj kot 30 let 3,25 1,000 2,869 ,038 

od 30 - 39 let 3,13 ,838 

od 40 - 49 let 2,94 ,851 

več kot 50 let 2,65 ,877 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev 

 

manj kot 30 let 3,00 1,033 ,662 ,577 

od 30 - 39 let 2,89 ,862 

od 40 - 49 let 2,75 ,766 

več kot 50 let 2,74 ,855 

svobodno odločanje o načinu dela 

 

manj kot 30 let 3,00 ,730 ,134 ,940 

od 30 - 39 let 2,99 ,776 

od 40 - 49 let 2,91 ,773 

več kot 50 let 2,94 ,964 

dobre možnosti za rešitev stanovanjskega problema 

 

manj kot 30 let 2,44 1,153 4,172 ,003 

od 30 - 39 let 1,95 ,918 

od 40 - 49 let 1,58 ,890 

več kot 50 let 1,61 ,989 

delo povzroča veselje 

 

manj kot 30 let 3,38 ,885 ,605 ,612 

od 30 - 39 let 3,61 ,629 

od 40 - 49 let 3,57 ,633 

več kot 50 let 3,61 ,615 
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(Nadaljevanje tabele 50) 

Trditev Starost M SD F P 

informiranost o dogajanjih v organizaciji 

 

manj kot 30 let 3,25 ,775 1,612 ,188 

od 30 - 39 let 3,20 ,723 

od 40 - 49 let 2,96 ,727 

več kot 50 let 3,10 ,746 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom 

 

manj kot 30 let 2,88 ,806 ,694 ,557 

od 30 - 39 let 3,00 ,862 

od 40 - 49 let 2,84 ,687 

več kot 50 let 3,03 ,875 

 

8.4.4.2.2 2. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KADAR DOBRO OPRAVLJAM 

SVOJE DELO, LAHKO PRIČAKUJEM«. 

 

Tabela 51: Mere opisne statistike za spremenljivke od V28 – V47 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na starost. 

Trditev Starost M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje 

 

manj kot 30 let 1,13 1,025 ,937 ,424 

od 30 - 39 let ,87 ,992 

od 40 - 49 let ,70 ,985 

več kot 50 let ,94 1,181 

zadovoljstvo s samim delom 

 

manj kot 30 let 1,75 ,447 1,148 ,331 

od 30 - 39 let 1,39 ,838 

od 40 - 49 let 1,36 ,829 

več kot 50 let 1,26 1,210 

prijateljski odnosi s sodelavci 

 

manj kot 30 let ,88 1,204 ,940 ,422 

od 30 - 39 let ,71 1,040 

od 40 - 49 let ,54 1,159 

več kot 50 let ,90 1,193 

visok osebni dohodek 

 

manj kot 30 let ,19 1,377 ,457 ,713 

od 30 - 39 let ,03 1,387 

od 40 - 49 let -,12 1,376 

več kot 50 let ,19 1,493 

visok ugled pri sodelavcih manj kot 30 let ,63 1,088 ,690 ,559 

od 30 - 39 let ,37 1,088 

od 40 - 49 let ,36 1,202 

več kot 50 let ,65 1,170 
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(Nadaljevanje tabele 51) 

Trditev Starost M SD F P 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto 

 

manj kot 30 let ,75 1,238 ,895 ,445 

od 30 - 39 let ,28 1,219 

od 40 - 49 let ,18 1,302 

več kot 50 let ,19 1,424 

pomoč v organizaciji pri reševanju osebnih problemov 

 

manj kot 30 let -,19 1,167 ,768 ,513 

od 30 - 39 let -,58 1,205 

od 40 - 49 let -,46 1,223 

več kot 50 let -,71 1,243 

upoštevanje pri upravljanju 

 

manj kot 30 let ,56 1,209 ,624 ,600 

od 30 - 39 let ,34 1,108 

od 40 - 49 let ,18 1,043 

več kot 50 let ,23 1,257 

pravično plačilo za vloženi trud 

 

manj kot 30 let ,06 1,482 ,504 ,680 

od 30 - 39 let -,23 1,300 

od 40 - 49 let -,15 1,395 

več kot 50 let ,10 1,599 

dovolj samostojnosti pri delu manj kot 30 let 1,19 ,834 ,813 ,488 

od 30 - 39 let ,96 ,967 

od 40 - 49 let ,94 1,057 

več kot 50 let ,71 1,270 

dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije) 

 

manj kot 30 let ,44 1,209 2,731 ,045 

od 30 - 39 let ,39 1,103 

od 40 - 49 let -,03 1,087 

več kot 50 let -,13 1,258 

ni prevelike obremenitve pri delu 

 

manj kot 30 let -,38 1,310 ,063 ,980 

od 30 - 39 let -,39 1,305 

od 40 - 49 let -,48 1,364 

več kot 50 let -,45 1,261 

zanimive delovne naloge 

 

manj kot 30 let ,69 1,250 ,319 ,812 

od 30 - 39 let ,68 1,081 

od 40 - 49 let ,51 1,173 

več kot 50 let ,55 1,387 

dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje 

 

manj kot 30 let ,81 1,167 ,605 ,612 

od 30 - 39 let ,46 1,196 

od 40 - 49 let ,36 1,215 

več kot 50 let ,39 1,407 
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(Nadaljevanje tabele 51) 

Trditev Starost M SD F P 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev manj kot 30 let ,63 1,025 ,688 ,560 

od 30 - 39 let ,65 1,000 

od 40 - 49 let ,43 1,104 

več kot 50 let ,71 1,160 

svobodno odločanje o načinu dela 

 

manj kot 30 let ,75 1,238 ,354 ,786 

od 30 - 39 let ,71 ,976 

od 40 - 49 let ,57 1,158 

več kot 50 let ,77 1,146 

možnosti za rešitev stanovanjskega problema 

 

manj kot 30 let -,50 1,155 ,899 ,443 

od 30 - 39 let -,84 1,148 

od 40 - 49 let -1,00 1,128 

več kot 50 let -,77 1,283 

veselje pri delu 

 

manj kot 30 let 1,31 1,078 ,587 ,624 

od 30 - 39 let ,95 1,131 

od 40 - 49 let ,91 1,164 

več kot 50 let 1,03 1,080 

informiranost o dogajanju v organizaciji 

 

manj kot 30 let ,50 1,265 ,542 ,654 

od 30 - 39 let ,33 1,095 

od 40 - 49 let ,25 1,172 

več kot 50 let ,55 1,312 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom  

 

manj kot 30 let ,63 1,147 ,992 ,398 

od 30 - 39 let ,56 1,059 

od 40 - 49 let ,30 1,219 

več kot 50 let ,65 1,142 

 

Tabela 52: Multiple primerjave med spremenljivkami z Bonferronijevo metodo. 

V38 – možnost za zaposlitev drugje 

(I) V2 (J) V2 P 

manj kot 30 let od 30 - 39 let 1,000 

od 40 - 49 let ,837 

več kot 50 let ,634 

od 30 - 39 let manj kot 30 let 1,000 

od 40 - 49 let ,155 

več kot 50 let ,186 

 

(I) V2 (J) V2 P 

od 40 - 49 let manj kot 30 let ,837 

od 30 - 39 let ,155 

več kot 50 let 1,000 

več kot 50 let manj kot 30 let ,634 

od 30 - 39 let ,186 

od 40 - 49 let 1,000 

 

Stališča zaposlenih glede na njihovo starost se pomembno razlikujejo v trditvah, da je 

zaposlenim pomembno, da imajo dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije), za 
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strokovno izpopolnjevanje in rešitev stanovanjskega problema ter v trditvi, da ob dobro 

opravljenem delu  lahko pričakujejo možnost za zaposlitev drugje.  Mlajšim od 40 let se zdi 

precej bolj pomembno, da imajo možnosti za zaposlitev drugje kot starejšim od 50 let, kar je 

povsem razumljivo. Glede pomembnosti dobrih možnosti za strokovno izpopolnjevanje so 

vse starostne skupine enakega mnenja, in sicer se vsem zdi to zelo pomembno, pomembnost 

rešitve stanovanjskega problema pa se zdi mlajšim od 30 let večja kot starejšim od 40 let. Pri 

trditvi, da zaposleni ob dobro opravljenem delu lahko pričakujejo zaposlitev drugje, med 

starostnimi skupinami ni razlik. V povprečju se vsi nagibajo k odgovoru »ne vem«, kar 

pomeni, da so lahko negotovi, ne vedo, ali lahko pričakujejo zaposlitev drugje oz. do te trditve 

zavzemajo nevtralno stališče. 

 

Hipotezo 2 lahko sprejmemo pri spremenljivkah »dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven 

organizacije)«, »dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje« in »dobre možnosti za rešitev 

stanovanjskega problema««. Za ostale trditve razlike med aritmetičnimi sredinami niso 

statistično pomembne.  

 

8.4.4.3 H3: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih je različna glede na njihovo 

delovno dobo v VDC-ju. Pričakujemo, da bodo za delo bolj motivirani tisti, ki 

so v VDC-ju zaposleni krajši čas. 

8.4.4.3.1 1. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KAKO POMEMBNO JE ZAME«. 

 

Tabela 53: Mere opisne statistike za spremenljivke od V8 – V27 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na delovno dobo v VDC. 

Trditev Čas zaposlitve M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje 

 

do 3 leta 2,82 ,945 1,343 ,248 

4 - 10 let 2,75 ,764 

11 - 15 let 2,97 ,758 

16 - 20 let 2,50 ,827 

21 - 25 let 2,64 1,027 

več kot 25 let 3,25 ,707 
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(Nadaljevanje tabele 53) 

Trditev Čas zaposlitve M SD F P 

zadovoljstvo s samim delom 

 

do 3 leta 3,57 ,630 ,463 ,803 

4 - 10 let 3,62 ,599 

11 - 15 let 3,62 ,652 

16 - 20 let 3,40 ,503 

21 - 25 let 3,64 ,505 

več kot 25 let 3,50 ,535 

prijateljski odnosi s sodelavci 

 

do 3 leta 3,32 ,762 1,173 ,324 

4 - 10 let 3,21 ,723 

11 - 15 let 3,32 ,727 

16 - 20 let 3,45 ,605 

21 - 25 let 2,82 1,250 

več kot 25 let 3,38 ,744 

visok osebni dohodek 

 

do 3 leta 2,47 ,801 1,236 ,294 

4 - 10 let 2,37 ,793 

11 - 15 let 2,29 ,676 

16 - 20 let 2,35 ,813 

21 - 25 let 1,91 ,944 

več kot 25 let 2,63 ,518 

visok ugled pri sodelavcih 

 

do 3 leta 2,35 ,824 1,976 ,084 

4 - 10 let 2,50 ,804 

11 - 15 let 2,44 ,927 

16 - 20 let 2,00 ,725 

21 - 25 let 2,09 ,701 

več kot 25 let 2,88 ,835 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto 

 

do 3 leta 2,76 ,900 1,644 ,150 

4 - 10 let 2,60 ,891 

11 - 15 let 2,56 ,860 

16 - 20 let 2,20 1,005 

21 - 25 let 2,18 ,982 

več kot 25 let 2,50 1,309 

pomoč v organizaciji pri reševanju osebnih problemov 

 

do 3 leta 1,94 1,077 1,078 ,374 

4 - 10 let 1,96 ,928 

11 - 15 let 1,94 ,983 

16 - 20 let 1,65 ,875 

21 - 25 let 1,36 ,674 

več kot 25 let 2,13 ,991 
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(Nadaljevanje tabele 53) 

Trditev Čas zaposlitve M SD F P 

upoštevanje pri upravljanju 

 

do 3 leta 2,49 ,837 ,788 ,560 

4 - 10 let 2,52 ,828 

11 - 15 let 2,50 ,788 

16 - 20 let 2,35 ,875 

21 - 25 let 2,36 ,809 

več kot 25 let 3,00 ,756 

pravično plačilo za vloženi trud 

 

do 3 leta 3,07 ,834 3,291 ,007 

4 - 10 let 2,88 ,732 

11 - 15 let 3,03 ,937 

16 - 20 let 2,50 ,607 

21 - 25 let 2,45 ,934 

več kot 25 let 3,50 ,535 

dovolj samostojnosti pri delu 

 

do 3 leta 3,10 ,775 ,637 ,672 

4 - 10 let 3,27 ,717 

11 - 15 let 3,24 ,781 

16 - 20 let 3,15 ,671 

21 - 25 let 3,27 ,647 

več kot 25 let 3,50 ,756 

dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije) 

 

do 3 leta 2,50 1,044 3,026 ,012 

4 - 10 let 2,06 ,978 

11 - 15 let 2,06 ,952 

16 - 20 let 2,00 ,973 

21 - 25 let 1,45 ,820 

več kot 25 let 2,00 1,069 

ni prevelike obremenitve pri delu 

 

do 3 leta 2,53 ,837 ,767 ,575 

4 - 10 let 2,46 ,803 

11 - 15 let 2,24 ,890 

16 - 20 let 2,40 ,821 

21 - 25 let 2,18 1,079 

več kot 25 let 2,38 ,518 

zanimive delovne naloge 

 

do 3 leta 2,94 ,710 ,572 ,721 

4 - 10 let 2,94 ,669 

11 - 15 let 3,00 ,739 

16 - 20 let 2,85 ,671 

21 - 25 let 2,64 ,809 

več kot 25 let 2,75 1,035 
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(Nadaljevanje tabele 53) 

Trditev Čas zaposlitve M SD F P 

dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje 

 

do 3 leta 3,15 ,919 2,136 ,063 

4 - 10 let 3,00 ,816 

11 - 15 let 3,03 ,834 

16 - 20 let 2,95 ,759 

21 - 25 let 2,45 ,934 

več kot 25 let 2,38 ,916 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev 

 

do 3 leta 2,76 ,900 ,176 ,971 

4 - 10 let 2,83 ,834 

11 - 15 let 2,91 ,830 

16 - 20 let 2,85 ,745 

21 - 25 let 2,91 ,831 

več kot 25 let 2,75 ,886 

svobodno odločanje o načinu dela 

 

do 3 leta 2,84 ,704 1,541 ,179 

4 - 10 let 2,92 ,860 

11 - 15 let 3,24 ,855 

16 - 20 let 2,80 ,834 

21 - 25 let 3,00 ,632 

več kot 25 let 3,25 ,886 

dobre možnosti za rešitev stanovanjskega problema 

 

do 3 leta 1,96 1,043 1,500 ,192 

4 - 10 let 1,62 ,844 

11 - 15 let 2,00 ,985 

16 - 20 let 1,75 ,967 

21 - 25 let 1,36 ,674 

več kot 25 let 1,75 1,165 

delo povzroča veselje 

 

do 3 leta 3,56 ,699 ,170 ,973 

4 - 10 let 3,62 ,631 

11 - 15 let 3,50 ,707 

16 - 20 let 3,60 ,503 

21 - 25 let 3,64 ,674 

več kot 25 let 3,63 ,518 

informiranost o dogajanjih v organizaciji 

 

do 3 leta 3,16 ,704 ,850 516 

4 - 10 let 3,10 ,774 

11 - 15 let 3,18 ,797 

16 - 20 let 2,90 ,718 

21 - 25 let 2,82 ,603 

več kot 25 let 3,25 ,707 
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(Nadaljevanje tabele 53) 

Trditev Čas zaposlitve M SD F P 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom 

 

do 3 leta 2,88 ,820 ,602 ,699 

4 - 10 let 3,06 ,826 

11 - 15 let 2,94 ,776 

16 - 20 let 2,75 ,910 

21 - 25 let 2,91 ,539 

več kot 25 let 3,13 ,641 

 

Tabela 54: Multiple primerjave med spremenljivkami z Bonferronijevo metodo. 

Odvisna variabla (I) V5 (J) V5 P 

V16 – pravično plačilo 

za vloženi trud 

do 3 leta 4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let ,083 

21 - 25 let ,281 

več kot 25 let 1,000 

4 - 10 let do 3 leta 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let 1,000 

več kot 25 let ,676 

11 - 15 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let 1,000 

16 - 20 let ,306 

21 - 25 let ,607 

več kot 25 let 1,000 

16 - 20 let do 3 leta ,083 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let ,306 

21 - 25 let 1,000 

več kot 25 let ,050 

21 - 25 let do 3 leta ,281 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let ,607 

16 - 20 let 1,000 

več kot 25 let ,084 
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(Nadaljevanje tabele 54) 

Odvisna variabla (I) V5 (J) V5 P 

V16 – pravično plačilo 

za vloženi trud 

več kot 25 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let ,676 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let ,050 

21 - 25 let ,084 

V18 – dobre možnosti 

za zaposlitev drugje 

(izven organizacije) 

do 3 leta 4 - 10 let ,249 

11 - 15 let ,536 

16 - 20 let ,739 

21 - 25 let ,021 

več kot 25 let 1,000 

4 - 10 let do 3 leta ,249 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let 1,000 

več kot 25 let 1,000 

11 - 15 let do 3 leta ,536 

4 - 10 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let 1,000 

več kot 25 let 1,000 

16 - 20 let do 3 leta ,739 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

21 - 25 let 1,000 

več kot 25 let 1,000 

21 - 25 let do 3 leta ,021 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

več kot 25 let 1,000 

več kot 25 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let 1,000 
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8.4.4.3.2 2. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KADAR DOBRO OPRAVLJAM 

SVOJE DELO, LAHKO PRIČAKUJEM«. 

 

Tabela 55: Mere opisne statistike za spremenljivke od V28 – V37 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na delovno dobo v VDC. 

Trditev 
Čas zaposlitve M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje 

 

do 3 leta ,87 1,105 ,781 ,564 

4 - 10 let ,83 ,857 

11 - 15 let ,97 ,834 

16 - 20 let ,55 1,146 

21 - 25 let ,64 1,567 

več kot 25 let 1,25 ,886 

zadovoljstvo s samim delom 

 

do 3 leta 1,53 ,855 1,283 ,273 

4 - 10 let 1,44 ,669 

11 - 15 let 1,32 ,878 

16 - 20 let 1,10 1,021 

21 - 25 let 1,00 1,549 

več kot 25 let 1,38 ,744 

prijateljski odnosi s sodelavci 

 

do 3 leta ,81 1,136 4,044 ,002 

4 - 10 let ,54 1,056 

11 - 15 let ,91 ,933 

16 - 20 let ,65 ,988 

21 - 25 let -,45 1,368 

več kot 25 let 1,50 1,069 

višji osebni dohodek 

 

do 3 leta ,22 1,402 1,477 ,199 

4 - 10 let -,19 1,358 

11 - 15 let -,03 1,381 

16 - 20 let ,00 1,376 

21 - 25 let -,64 1,433 

več kot 25 let ,75 1,389 

ugled pri sodelavcih 

 

do 3 leta ,44 1,125 1,493 ,194 

4 - 10 let ,48 1,093 

11 - 15 let ,44 1,236 

16 - 20 let ,35 1,040 

21 - 25 let -,27 1,348 

več kot 25 let 1,13 ,835 
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(Nadaljevanje tabele 55) 

Trditev 
Čas zaposlitve M SD F P 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto 

 

do 3 leta ,51 1,321 1,396 ,227 

4 - 10 let ,13 1,172 

11 - 15 let ,18 1,314 

16 - 20 let ,05 1,276 

21 - 25 let -,27 1,489 

več kot 25 let ,75 1,035 

pomoč od organizacije pri reševanju osebnih problemov 

 

do 3 leta -,44 1,320 1,636 ,152 

4 - 10 let -,73 1,050 

11 - 15 let -,35 1,203 

16 - 20 let -,50 1,100 

21 - 25 let -1,18 1,079 

več kot 25 let ,13 1,458 

upoštevanje pri upravljanju 

 

do 3 leta ,34 1,192 1,176 ,323 

4 - 10 let ,17 ,964 

11 - 15 let ,29 1,142 

16 - 20 let ,10 ,968 

21 - 25 let ,18 1,537 

več kot 25 let 1,13 ,835 

pravično plačilo za trud 

 

do 3 leta ,03 1,466 2,071 ,071 

4 - 10 let -,42 1,242 

11 - 15 let -,15 1,417 

16 - 20 let ,00 1,376 

21 - 25 let -,64 1,433 

več kot 25 let 1,00 1,069 

samostojnost pri delu 

 

do 3 leta ,99 ,970 ,999 ,420 

4 - 10 let ,98 ,918 

11 - 15 let ,85 1,184 

16 - 20 let ,75 1,118 

21 - 25 let ,55 1,572 

več kot 25 let 1,50 ,535 

možnost za zaposlitev drugje (izven organizacije) 

 

do 3 leta ,40 1,211 3,596 ,004 

4 - 10 let ,06 1,145 

11 - 15 let ,32 ,945 

16 - 20 let -,20 1,105 

21 - 25 let -,91 ,944 

več kot 25 let ,63 ,744 
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(Nadaljevanje tabele 55) 

Trditev 
Čas zaposlitve M SD F P 

manjša obremenitev z delom 

 

do 3 leta -,18 1,392 3,024 ,012 

4 - 10 let -,65 1,251 

11 - 15 let -,26 1,286 

16 - 20 let -,60 1,095 

21 - 25 let -1,55 ,688 

več kot 25 let ,13 1,356 

zanimive delovne naloge 

 

do 3 leta ,62 1,258 1,630 ,154 

4 - 10 let ,65 1,027 

11 - 15 let ,62 1,129 

16 - 20 let ,25 1,164 

21 - 25 let ,18 1,537 

več kot 25 let 1,50 ,535 

možnosti za strokovno izpopolnjevanje 

 

do 3 leta ,54 1,263 ,980 ,431 

4 - 10 let ,33 1,216 

11 - 15 let ,44 1,160 

16 - 20 let ,35 1,268 

21 - 25 let ,00 1,549 

več kot 25 let 1,13 ,641 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev 

 

do 3 leta ,56 1,098 2,432 ,037 

4 - 10 let ,75 ,789 

11 - 15 let ,59 1,048 

16 - 20 let ,05 1,191 

21 - 25 let ,27 1,618 

več kot 25 let 1,38 ,518 

svobodno odločanje o načinu dela 

 

do 3 leta ,56 1,084 1,420 ,219 

4 - 10 let ,75 ,860 

11 - 15 let ,85 1,132 

16 - 20 let ,45 1,234 

21 - 25 let ,36 1,629 

več kot 25 let 1,38 ,744 

možnosti za rešitev stanovanjskega problema 

 

do 3 leta -,76 1,148 1,821 ,111 

4 - 10 let -1,00 1,120 

11 - 15 let -,85 1,234 

16 - 20 let -,55 1,234 

21 - 25 let -1,64 ,924 

več kot 25 let -,38 1,061 
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(Nadaljevanje tabele 55) 

Trditev 
Čas zaposlitve M SD F P 

veselje pri delu 

 

do 3 leta ,99 1,275 ,475 ,795 

4 - 10 let 1,04 ,969 

11 - 15 let ,88 1,094 

16 - 20 let 1,00 ,973 

21 - 25 let ,64 1,502 

več kot 25 let 1,38 ,744 

informiranost o dogajanju v organizaciji 

 

do 3 leta ,44 1,250 1,782 ,118 

4 - 10 let ,29 1,016 

11 - 15 let ,41 1,184 

16 - 20 let -,05 1,099 

21 - 25 let ,00 1,342 

več kot 25 let 1,25 ,886 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom  

 

do 3 leta ,53 1,152 1,062 ,383 

4 - 10 let ,48 1,093 

11 - 15 let ,56 1,106 

16 - 20 let ,15 1,089 

21 - 25 let ,18 1,537 

več kot 25 let 1,13 ,835 

 

Tabela 56: Multiple primerjave med spremenljivkami z Bonferronijevo metodo. 

Odvisna variabla (I) V5 (J) V5 P 

VN30 – prijateljski 

odnosi s sodelavci 

do 3 leta 4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let ,006 

več kot 25 let 1,000 

4 - 10 let do 3 leta 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let ,091 

več kot 25 let ,299 

11 - 15 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let ,005 

več kot 25 let 1,000 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 184 - 

(Nadaljevanje tabele 56) 

Odvisna variabla (I) V5 (J) V5 P 

VN30 – prijateljski 

odnosi s sodelavci 

16 - 20 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

21 - 25 let ,104 

več kot 25 let ,916 

21 - 25 let do 3 leta ,006 

4 - 10 let ,091 

11 - 15 let ,005 

16 - 20 let ,104 

več kot 25 let ,002 

več kot 25 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let ,299 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let ,916 

21 - 25 let ,002 

VN38 – možnost za 

zaposlitev drugje 

(izven organizacije) 

do 3 leta 4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let ,538 

21 - 25 let ,006 

več kot 25 let 1,000 

4 - 10 let do 3 leta 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let ,141 

več kot 25 let 1,000 

11 - 15 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let ,024 

več kot 25 let 1,000 

16 - 20 let do 3 leta ,538 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

21 - 25 let 1,000 

več kot 25 let 1,000 
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(Nadaljevanje tabele 56) 

Odvisna variabla (I) V5 (J) V5 P 

VN38 – možnost za 

zaposlitev drugje 

(izven organizacije) 

21 - 25 let do 3 leta ,006 

4 - 10 let ,141 

11 - 15 let ,024 

16 - 20 let 1,000 

več kot 25 let ,050 

več kot 25 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let ,050 

VN39 – manjša 

obremenitev z delom 

do 3 leta 4 - 10 let ,656 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let ,017 

več kot 25 let 1,000 

4 - 10 let do 3 leta ,656 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let ,550 

več kot 25 let 1,000 

11 - 15 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let ,064 

več kot 25 let 1,000 

16 - 20 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

21 - 25 let ,749 

več kot 25 let 1,000 

21 - 25 let do 3 leta ,017 

4 - 10 let ,550 

11 - 15 let ,064 

16 - 20 let ,749 

več kot 25 let ,081 
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(Nadaljevanje tabele 56) 

Odvisna variabla (I) V5 (J) V5 P 

VN39 – manjša 

obremenitev z delom 

več kot 25 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let ,081 

VN42 – upoštevanje 

predlogov za 

izboljšanje delovnih 

pogojev 

do 3 leta 4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let ,853 

21 - 25 let 1,000 

več kot 25 let ,567 

4 - 10 let do 3 leta 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let ,174 

21 - 25 let 1,000 

več kot 25 let 1,000 

11 - 15 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

21 - 25 let 1,000 

več kot 25 let ,849 

16 - 20 let do 3 leta ,853 

4 - 10 let ,174 

11 - 15 let 1,000 

21 - 25 let 1,000 

več kot 25 let ,041 

21 - 25 let do 3 leta 1,000 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let 1,000 

16 - 20 let 1,000 

več kot 25 let ,363 

več kot 25 let do 3 leta ,567 

4 - 10 let 1,000 

11 - 15 let ,849 

16 - 20 let ,041 

21 - 25 let ,363 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se pomembno razlikujejo nekatera stališča zaposlenih 

glede na delovno dobo v VDC-ju, in sicer pri trditvah, ki se nanašajo na pravično plačilo za 
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vloženi trud, prijateljskih odnosih s sodelavci, možnosti za zaposlitev drugje, manjši 

obremenitvi z delom in upoštevanju predlogov za izboljšanje delovnih pogojev.  

Pravično plačilo za vloženi trud se zdi zaposlenim, ki v VDC-ju delajo več kot 25 let, bolj 

pomembno kot tistim, ki so v VDC-ju zaposleni od 16 do 20 let. Ugotovili smo tudi razlike 

pri trditvi o pomembnosti dobrih možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije). 

Zaposlenim, ki v VDC-ju delajo manj kot 3 leta, je to bolj pomembno kot tistim, ki so tam 

zaposleni od 21 do 25 let, kar je razumljivo. Tisti z daljšo delovno dobo najbrž ne nameravajo 

menjati službe zadnja leta pred upokojitvijo oziroma imajo verjetno tudi slabše možnosti, da 

jo bodo dobili. Tisti z manj kot 3 leti delovne dobe v VDC-ju pa imajo mogoče le začasno 

zaposlitev, dokler ne dobijo službe v svojem poklicu.  

Pri trditvah, da ob dobro opravljenem delu zaposleni lahko pričakujejo prijateljske odnose s 

sodelavci in imajo možnosti za zaposlitev drugje, se razlikujejo tisti, ki v VDC-ju delajo od 

21 do 25 let z zaposlenimi do 15 let in več kot 25 let. Skupina od 21 do 25 let se s trditvijo ne 

strinja, ostali pa se strinjajo. 

Zaposleni, ki v VDC-ju delajo daljši čas (od 21 do 25 let) pogosteje kot zaposleni, ki tam 

delajo krajši čas (do 3 leta), menijo, da ob dobro opravljenem delu ne morejo pričakovati 

manjših obremenitev z delom. Kaže, da starejši zaposleni oziroma tisti, ki v VDC-ju delajo 

daljši čas, nimajo drugačnih, lažjih in enostavnejših zaposlitev od delavcev, ki so v ustanovi 

krajši čas. Da pa se v praksi upošteva predloge daljši čas zaposlenih v VDC-ju za izboljšanje 

delovnih pogojev s svojimi stališči potrjujejo tisti, ki v VDC-ju delajo nad 25 let.  

 

Hipotezo 3 lahko sprejmemo pri spremenljivkah »pravično plačilo za vloženi trud«, »dobre 

možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije)«, »prijateljski odnosi s sodelavci« in 

»upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev«. 

 

Za ostale trditve razlike med aritmetičnimi sredinami niso statistično pomembne.  
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8.4.4.4 H4: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih se statistično pomembno 

razlikuje glede na njihovo stopnjo izobrazbe. Predvidevamo, da bodo zaposleni, 

ki imajo višjo stopnjo izobrazbe (VI. stopnja in več) bolj motivirani za delo. 

 

8.4.4.4.1 1. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KAKO POMEMBNO JE ZAME«. 

 

Tabela 57: Mere opisne statistike za spremenljivke od V8 – V27 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe. 

Trditev Stopnja izobrazbe M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje nižja od VI. stopnje 2,82 ,869 ,081 ,777 

VI. stopnja in več 2,78 ,845 

zadovoljstvo s samim delom nižja od VI. stopnje 3,49 ,643 4,246 ,041 

VI. stopnja in več 3,67 ,538 

prijateljski odnosi s sodelavci nižja od VI. stopnje 3,38 ,722 3,592 ,060 

VI. stopnja in več 3,17 ,802 

visok osebni dohodek nižja od VI. stopnje 2,42 ,794 ,749 ,388 

VI. stopnja in več 2,32 ,768 

visok ugled pri sodelavcih nižja od VI. stopnje 2,40 ,816 ,141 ,708 

VI. stopnja in več 2,35 ,855 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto nižja od VI. stopnje 2,62 ,940 ,375 ,541 

VI. stopnja in več 2,54 ,927 

pomoč v organizaciji pri reševanju osebnih problemov nižja od VI. stopnje 2,07 ,998 7,117 ,008 

VI. stopnja in več 1,70 ,930 

upoštevanje pri upravljanju nižja od VI. stopnje 2,41 ,818 2,354 ,127 

VI. stopnja in več 2,59 ,824 

pravično plačilo za vloženi trud nižja od VI. stopnje 2,94 ,886 ,001 ,970 

VI. stopnja in več 2,94 ,763 

dovolj samostojnosti pri delu nižja od VI. stopnje 3,12 ,782 2,574 ,110 

VI. stopnja in več 3,29 ,685 

dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije) nižja od VI. stopnje 2,05 ,999 2,955 ,087 

VI. stopnja in več 2,30 1,030 

ni prevelike obremenitve pri delu nižja od VI. stopnje 2,40 ,876 ,114 ,736 

VI. stopnja in več 2,44 ,800 

zanimive delovne naloge nižja od VI. stopnje 2,91 ,740 ,020 ,887 

VI. stopnja in več 2,92 ,695 

dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje nižja od VI. stopnje 2,87 ,917 4,296 ,040 

VI. stopnja in več 3,13 ,811 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev nižja od VI. stopnje 2,76 ,830 1,195 ,276 

VI. stopnja in več 2,89 ,853 
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(Nadaljevanje tabele 57) 

Trditev Stopnja izobrazbe M SD F P 

svobodno odločanje o načinu dela nižja od VI. stopnje 2,87 ,837 2,274 ,133 

VI. stopnja in več 3,04 ,751 

dobre možnosti za rešitev stanovanjskega problema nižja od VI. stopnje 1,87 1,031 ,843 ,360 

VI. stopnja in več 1,74 ,896 

delo povzroča veselje nižja od VI. stopnje 3,49 ,703 3,606 ,059 

VI. stopnja in več 3,67 ,577 

informiranost o dogajanjih v organizaciji nižja od VI. stopnje 3,10 ,732 ,005 ,944 

VI. stopnja in več 3,11 ,744 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom nižja od VI. stopnje 2,90 ,847 ,461 ,498 

VI. stopnja in več 2,98 ,751 

 

8.4.4.4.2 2. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KADAR DOBRO OPRAVLJAM 

SVOJE DELO, LAHKO PRIČAKUJEM«. 

 

Tabela 58: Mere opisne statistike za spremenljivke od V28 – V47 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe. 

Trditev Stopnja izobrazbe M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje nižja od VI. stopnje ,84 1,089 ,004 ,949 

VI. stopnja in več ,85 ,955 

zadovoljstvo s samim delom nižja od VI. stopnje 1,31 1,032 1,648 ,201 

VI. stopnja in več 1,47 ,685 

prijateljski odnosi s sodelavci nižja od VI. stopnje ,83 1,207 3,078 ,081 

VI. stopnja in več ,55 1,006 

višji osebni dohodek nižja od VI. stopnje ,32 1,406 10,38

7 

,001 

VI. stopnja in več -,31 1,310 

ugled pri sodelavcih nižja od VI. stopnje ,45 1,149 ,063 ,802 

VI. stopnja in več ,41 1,135 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto nižja od VI. stopnje ,31 1,339 ,207 ,650 

VI. stopnja in več ,23 1,226 

pomoč od organizacije pri reševanju osebnih problemov nižja od VI. stopnje -,46 1,251 ,662 ,417 

VI. stopnja in več -,60 1,172 

upoštevanje pri upravljanju nižja od VI. stopnje ,17 1,198 2,215 ,138 

VI. stopnja in več ,41 1,013 

pravično plačilo za trud nižja od VI. stopnje ,21 1,472 12,66

7 

,000 

VI. stopnja in več -,48 1,212 
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(Nadaljevanje tabele 58) 

Trditev Stopnja izobrazbe M SD F P 

samostojnost pri delu nižja od VI. stopnje ,72 1,173 9,018 ,003 

VI. stopnja in več 1,16 ,825 

možnost za zaposlitev drugje (izven organizacije) nižja od VI. stopnje ,08 1,212 1,162 ,282 

VI. stopnja in več ,26 1,072 

manjša obremenitev z delom nižja od VI. stopnje -,33 1,334 1,213 ,272 

VI. stopnja in več -,54 1,282 

zanimive delovne naloge nižja od VI. stopnje ,65 1,242 ,360 ,549 

VI. stopnja in več ,55 1,099 

možnosti za strokovno izpopolnjevanje nižja od VI. stopnje ,40 1,326 ,222 ,638 

VI. stopnja in več ,48 1,129 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev nižja od VI. stopnje ,50 1,159 1,185 ,278 

VI. stopnja in več ,67 ,948 

svobodno odločanje o načinu dela nižja od VI. stopnje ,57 1,166 1,897 ,170 

VI. stopnja in več ,78 ,987 

možnosti za rešitev stanovanjskega problema nižja od VI. stopnje -,72 1,198 2,817 ,095 

VI. stopnja in več -1,00 1,113 

veselje pri delu nižja od VI. stopnje ,94 1,221 ,251 ,617 

VI. stopnja in več 1,02 1,021 

informiranost o dogajanju v organizaciji nižja od VI. stopnje ,45 1,266 1,454 ,229 

VI. stopnja in več ,25 1,049 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom  nižja od VI. stopnje ,52 1,159 ,174 ,677 

VI. stopnja in več ,45 1,118 

 

Glede na stopnjo izobrazbe zaposlenih ugotavljamo razlike v motivaciji za delo, in sicer pri 

trditvah, ki se navezujejo na: zadovoljstvo s samim delom, pomoč v organizaciji pri reševanju 

osebnih problemov, možnosti za strokovno izpopolnjevanje, delo povzroča veselje, višji 

osebni dohodek, pravično plačilo za trud in samostojnost pri delu. Zaposlenim z višjo 

izobrazbo (VI. stopnja in več) se zdi bolj pomembno, da so zadovoljni z delom in da jim delo 

povzroča veselje, kot zaposlenim z nižjo izobrazbo. Zaposleni z nižjo izobrazbo so v VDC-jih 

na delovnih mestih strežnikov, varuhov in delovnih inštruktorjev. So različnih poklicnih 

profilov, veliko izmed njih tudi ni v nikakršni povezavi s socialnimi poklici. Rezultati kažejo, 

da jim je zadovoljstvo z delom vseeno pomembno, vendar ne tako kot tistim z višjo 

izobrazbo. Nadalje ugotavljamo, da je zaposlenim z nižjo izobrazbo pomembno, da jim 

organizacija pomaga pri reševanju osebnih težav, medtem ko je to zaposlenim z višjo 

izobrazbo manj pomembno. Predpostavljamo, da imajo ti več veščin, da sami obvladujejo 
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svoje osebne težave ali pa imajo več vedenja o tem, kje še lahko poiščejo pomoč. Mogoče tisti 

z višjo izobrazbo tudi bolj ločujejo svoj poklic od privatnega življenja. Zaposlenim z višjo 

izobrazbo je tudi bolj pomembno, da imajo dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje kot 

zaposlenim z nižjo izobrazbo. Zaposleni z višjo izobrazbo pogosteje kot zaposleni z nižjo 

izobrazbo menijo, da ob dobro opravljenem delu ne morejo pričakovati višjega osebnega 

dohodka in bolj pravičnega plačila za vložen trud. Najbrž so se zaposleni z višjo izobrazbo 

bolj sprijaznili s stanjem v državi, ko dobro opravljeno delo ni denarno nagrajeno. V praksi se 

opaža, da to spoznanje strokovnih delavcev oziroma skupinskih habilitatorjev znižuje njihovo 

motivacijo pri delu, kar posledično vpliva na slabšo strokovno obravnavo uporabnikov in 

celotno kvaliteto storitev. Se pa zaposleni z višjo izobrazbo pogosteje kot zaposleni z nižjo 

izobrazbo strinjajo, da ob dobro opravljenem delu lahko pričakujejo več samostojnosti pri 

delu. Kaže, da jim vodilni po tem, ko se izkažejo pri svojem delu in ga dobro opravijo, tudi 

bolj zaupajo in jim prepuščajo več samostojnosti pri delu. Njihova samopercepcija je na 

višjem nivoju najbrž tudi zaradi kompetenc. 

 

Hipotezo 4 lahko sprejmemo pri spremenljivkah »zadovoljstvo s samim delom«, »pomoč v 

organizaciji pri reševanju osebnih problemov«, »dobre možnosti za strokovno 

izpopolnjevanje«, »delo povzroča veselje«, »višji osebni dohodek«, »pravično plačilo za trud« 

in »samostojnost pri delu«. 

 

Za ostale trditve razlike med aritmetičnimi sredinami niso statistično pomembne.  

 

8.4.4.5 H5: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih je različna glede na njihovo 

delovno mesto. Pričakujemo, da bodo za delo manj motivirani zaposleni, ki 

imajo višjo stopnjo izobrazbo in so zaposleni na delovnem mestu, ki zahteva 

nižjo stopnjo izobrazbe. 

8.4.4.5.1 1. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KAKO POMEMBNO JE ZAME«. 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 192 - 

Tabela 59: Mere opisne statistike za spremenljivke od V8 – V27 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na delovno mesto. 

Trditev Delovno mesto M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje 

 

strežnik 3,00 ,966 ,941 ,456 

varuh 2,66 ,962 

delovni inštruktor  2,73 ,730 

skupinski habilitator  3,00 ,806 

vodja VDC  2,75 ,754 

drugo 2,79 ,917 

zadovoljstvo s samim delom 

 

strežnik 3,25 ,683 1,566 ,172 

varuh 3,53 ,620 

delovni inštruktor  3,55 ,647 

skupinski habilitator  3,68 ,471 

vodja VDC  3,75 ,452 

drugo 3,64 ,621 

prijateljski odnosi s sodelavci 

 

strežnik 3,56 ,512 2,249 ,051 

varuh 3,43 ,683 

delovni inštruktor  3,27 ,758 

skupinski habilitator  3,32 ,789 

vodja VDC  2,83 ,937 

drugo 3,04 ,838 

visok osebni dohodek 

 

strežnik 2,56 ,512 ,594 ,705 

varuh 2,38 ,822 

delovni inštruktor  2,24 ,804 

skupinski habilitator  2,44 ,808 

vodja VDC  2,50 ,798 

drugo 2,32 ,772 

visok ugled pri sodelavcih 

 

strežnik 2,63 ,885 ,405 ,845 

varuh 2,30 ,805 

delovni inštruktor  2,37 ,834 

skupinski habilitator  2,34 ,883 

vodja VDC  2,42 ,793 

drugo 2,43 ,836 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto 

 

strežnik 2,63 ,957 ,278 ,925 

varuh 2,64 ,965 

delovni inštruktor  2,61 ,975 

skupinski habilitator  2,46 ,897 

vodja VDC  2,42 ,793 

drugo 2,64 ,951 
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(Nadaljevanje tabele 59) 

Trditev Delovno mesto M SD F P 

pomoč v organizaciji pri reševanju osebnih problemov 

 

strežnik 2,31 ,946 1,239 ,292 

varuh 1,85 ,978 

delovni inštruktor  1,94 1,029 

skupinski habilitator  1,83 ,946 

vodja VDC  1,42 ,900 

drugo 1,93 ,979 

upoštevanje pri upravljanju 

 

strežnik 2,38 ,806 2,656 ,024 

varuh 2,23 ,813 

delovni inštruktor  2,41 ,788 

skupinski habilitator  2,66 ,825 

vodja VDC  2,83 ,718 

drugo 2,79 ,833 

pravično plačilo za vloženi trud 

 

strežnik 2,94 ,998 ,691 ,631 

varuh 2,79 ,907 

delovni inštruktor  2,98 ,829 

skupinski habilitator  3,02 ,724 

vodja VDC  2,75 ,754 

drugo 3,07 ,766 

dovolj samostojnosti pri delu 

 

strežnik 2,81 ,655 2,017 ,078 

varuh 3,06 ,763 

delovni inštruktor  3,20 ,841 

skupinski habilitator  3,37 ,581 

vodja VDC  3,42 ,669 

drugo 3,32 ,723 

dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije) 

 

strežnik 2,19 1,109 ,888 ,490 

varuh 2,09 1,039 

delovni inštruktor  2,04 1,060 

skupinski habilitator  2,15 ,792 

vodja VDC  2,58 1,165 

drugo 2,39 1,100 

ni prevelike obremenitve pri delu 

 

strežnik 2,25 ,775 1,277 ,275 

varuh 2,34 ,915 

delovni inštruktor  2,27 ,758 

skupinski habilitator  2,56 ,808 

vodja VDC  2,67 ,778 

drugo 2,61 ,916 
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(Nadaljevanje tabele 59) 

Trditev Delovno mesto M SD F P 

zanimive delovne naloge 

 

strežnik 2,69 ,793 ,668 ,648 

varuh 2,83 ,732 

delovni inštruktor  3,00 ,707 

skupinski habilitator  2,95 ,590 

vodja VDC  3,00 ,953 

drugo 2,96 ,744 

dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje 

 

strežnik 2,94 1,063 1,103 ,360 

varuh 2,81 ,900 

delovni inštruktor  3,00 ,913 

skupinski habilitator  3,02 ,758 

vodja VDC  3,42 ,996 

drugo 3,11 ,737 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev 

 

strežnik 2,63 ,957 2,314 ,045 

varuh 2,57 ,853 

delovni inštruktor  2,82 ,858 

skupinski habilitator  2,98 ,758 

vodja VDC  3,33 ,778 

drugo 2,93 ,766 

svobodno odločanje o načinu dela 

 

strežnik 2,81 ,834 4,192 ,001 

varuh 2,57 ,801 

delovni inštruktor  3,00 ,890 

skupinski habilitator  3,27 ,633 

vodja VDC  3,25 ,622 

drugo 3,00 ,667 

dobre možnosti za rešitev stanovanjskega problema 

 

strežnik 2,13 ,806 1,208 ,307 

varuh 1,64 1,009 

delovni inštruktor  1,88 1,092 

skupinski habilitator  1,93 ,905 

vodja VDC  1,42 ,669 

drugo 1,79 ,917 

delo povzroča veselje 

 

strežnik 3,63 ,500 ,674 ,644 

varuh 3,49 ,688 

delovni inštruktor  3,51 ,681 

skupinski habilitator  3,68 ,610 

vodja VDC  3,75 ,622 

drugo 3,57 ,690 
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(Nadaljevanje tabele 59) 

Trditev Delovno mesto M SD F P 

informiranost o dogajanjih v organizaciji 

 

strežnik 2,88 ,500 1,259 ,283 

varuh 3,02 ,737 

delovni inštruktor  3,04 ,763 

skupinski habilitator  3,15 ,691 

vodja VDC  3,33 ,888 

drugo 3,32 ,772 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom 

 

strežnik 2,88 ,885 3,184 ,009 

varuh 2,57 ,903 

delovni inštruktor  3,04 ,763 

skupinski habilitator  3,05 ,631 

vodja VDC  3,33 ,778 

drugo 3,07 ,716 

 

Tabela 60: Multiple primerjave med spremenljivkami z Bonferronijevo metodo. 

Odvisna variabla (I) V3 (J) V3 P 

V15 – upoštevanje pri 

upravljanju 

strežnik varuh 1,000 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  1,000 

drugo 1,000 

varuh strežnik 1,000 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  ,220 

vodja VDC  ,340 

drugo ,070 

delovni inštruktor  strežnik 1,000 

varuh 1,000 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  1,000 

drugo ,744 

skupinski habilitator  strežnik 1,000 

varuh ,220 

delovni inštruktor  1,000 

vodja VDC  1,000 

drugo 1,000 
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(Nadaljevanje tabele 60) 

Odvisna variabla (I) V3 (J) V3 P 

V15 – upoštevanje pri 

upravljanju 

vodja VDC  strežnik 1,000 

varuh ,340 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  1,000 

drugo 1,000 

drugo strežnik 1,000 

varuh ,070 

delovni inštruktor  ,744 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  1,000 

V22 – upoštevanje 

predlogov za 

izboljšanje delovnih 

pogojev 

strežnik varuh 1,000 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  ,393 

drugo 1,000 

varuh strežnik 1,000 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  ,367 

vodja VDC  ,076 

drugo 1,000 

delovni inštruktor  strežnik 1,000 

varuh 1,000 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  ,809 

drugo 1,000 

skupinski habilitator  strežnik 1,000 

varuh ,367 

delovni inštruktor  1,000 

vodja VDC  1,000 

drugo 1,000 

vodja VDC  strežnik ,393 

varuh ,076 

delovni inštruktor  ,809 

skupinski habilitator  1,000 

drugo 1,000 
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(Nadaljevanje tabele 60) 

Odvisna variabla (I) V3 (J) V3 P 

V22 – upoštevanje 

predlogov za 

izboljšanje delovnih 

pogojev 

drugo strežnik 1,000 

varuh 1,000 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  1,000 

V23 – svobodno 

odločanje o načinu 

dela 

strežnik varuh 1,000 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  ,682 

vodja VDC  1,000 

drugo 1,000 

varuh strežnik 1,000 

delovni inštruktor  ,109 

skupinski habilitator  ,001 

vodja VDC  ,107 

drugo ,320 

delovni inštruktor  strežnik 1,000 

varuh ,109 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  1,000 

drugo 1,000 

skupinski habilitator  strežnik ,682 

varuh ,001 

delovni inštruktor  1,000 

vodja VDC  1,000 

drugo 1,000 

vodja VDC  strežnik 1,000 

varuh ,107 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  1,000 

drugo 1,000 

drugo strežnik 1,000 

varuh ,320 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  1,000 
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(Nadaljevanje tabele 60) 

Odvisna variabla (I) V3 (J) V3 P 

V27 – upoštevanje 

predlogov v zvezi z 

delom 

strežnik varuh 1,000 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  1,000 

drugo 1,000 

varuh strežnik 1,000 

delovni inštruktor  ,057 

skupinski habilitator  ,073 

vodja VDC  ,045 

drugo ,123 

delovni inštruktor  strežnik 1,000 

varuh ,057 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  1,000 

drugo 1,000 

skupinski habilitator  strežnik 1,000 

varuh ,073 

delovni inštruktor  1,000 

vodja VDC  1,000 

drugo 1,000 

vodja VDC  strežnik 1,000 

varuh ,045 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  1,000 

drugo 1,000 

drugo strežnik 1,000 

varuh ,123 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  1,000 
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8.4.4.5.2 2. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KADAR DOBRO OPRAVLJAM 

SVOJE DELO, LAHKO PRIČAKUJEM«. 

 

Tabela 61: Mere opisne statistike za spremenljivke od V28 – V47 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na delovno mesto. 

Trditev Delovno mesto M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje 

 

strežnik ,88 1,258 ,492 ,782 

varuh ,77 1,005 

delovni inštruktor  ,73 ,995 

skupinski habilitator  1,05 1,024 

vodja VDC  ,83 1,030 

drugo ,86 1,008 

zadovoljstvo s samim delom 

 

strežnik 1,38 1,258 ,798 ,553 

varuh 1,34 ,915 

delovni inštruktor  1,31 ,918 

skupinski habilitator  1,56 ,743 

vodja VDC  1,08 ,900 

drugo 1,50 ,694 

prijateljski odnosi s sodelavci 

 

strežnik ,25 1,528 2,919 ,015 

varuh 1,04 1,042 

delovni inštruktor  ,90 1,005 

skupinski habilitator  ,54 1,027 

vodja VDC  ,08 1,165 

drugo ,50 1,106 

višji osebni dohodek 

 

strežnik ,31 1,778 ,839 ,524 

varuh ,21 1,382 

delovni inštruktor  -,16 1,313 

skupinski habilitator  -,17 1,302 

vodja VDC  -,25 1,485 

drugo ,21 1,424 

ugled pri sodelavcih 

 

strežnik ,81 1,167 ,590 ,707 

varuh ,40 ,970 

delovni inštruktor  ,27 1,255 

skupinski habilitator  ,49 1,075 

vodja VDC  ,42 1,379 

drugo ,46 1,201 
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(Nadaljevanje tabele 61) 

Trditev Delovno mesto M SD F P 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto 

 

strežnik ,06 1,389 ,531 ,753 

varuh ,38 1,261 

delovni inštruktor  ,08 1,304 

skupinski habilitator  ,34 1,196 

vodja VDC  ,58 1,240 

drugo ,29 1,410 

pomoč od organizacije pri reševanju osebnih problemov 

 

strežnik -,44 1,504 ,751 ,586 

varuh -,68 1,105 

delovni inštruktor  -,49 1,309 

skupinski habilitator  -,27 1,073 

vodja VDC  -,83 1,337 

drugo -,64 1,193 

upoštevanje pri upravljanju 

 

strežnik ,13 1,360 1,776 ,120 

varuh ,13 1,172 

delovni inštruktor  ,14 1,137 

skupinski habilitator  ,51 1,028 

vodja VDC  1,00 ,603 

drugo ,25 1,041 

pravično plačilo za trud 

 

strežnik ,38 1,857 ,754 ,584 

varuh -,09 1,412 

delovni inštruktor  -,08 1,525 

skupinski habilitator  -,32 1,105 

vodja VDC  -,50 1,508 

drugo -,11 1,166 

samostojnost pri delu 

 

strežnik ,50 1,095 1,142 ,340 

varuh ,87 1,013 

delovni inštruktor  ,86 1,155 

skupinski habilitator  1,17 ,892 

vodja VDC  1,08 1,311 

drugo 1,00 ,903 

možnost za zaposlitev drugje (izven organizacije) 

 

strežnik ,00 1,366 ,782 ,564 

varuh ,17 1,110 

delovni inštruktor  -,02 1,070 

skupinski habilitator  ,32 1,083 

vodja VDC  ,58 1,240 

drugo ,18 1,278 
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(Nadaljevanje tabele 61) 

Trditev Delovno mesto M SD F P 

manjša obremenitev z delom 

 

strežnik -,13 1,360 1,037 ,397 

varuh -,34 1,307 

delovni inštruktor  -,57 1,291 

skupinski habilitator  -,41 1,322 

vodja VDC  -1,08 1,165 

drugo -,25 1,351 

zanimive delovne naloge 

 

strežnik ,75 1,238 ,415 ,838 

varuh ,51 1,177 

delovni inštruktor  ,65 1,251 

skupinski habilitator  ,61 1,137 

vodja VDC  ,92 1,084 

drugo ,43 1,136 

možnosti za strokovno izpopolnjevanje 

 

strežnik ,25 1,438 ,415 ,838 

varuh ,45 1,230 

delovni inštruktor  ,45 1,308 

skupinski habilitator  ,49 1,003 

vodja VDC  ,83 1,467 

drugo ,29 1,243 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev 

 

strežnik ,44 1,031 ,370 ,869 

varuh ,47 1,100 

delovni inštruktor  ,59 1,117 

skupinski habilitator  ,68 1,011 

vodja VDC  ,83 1,115 

drugo ,57 1,034 

svobodno odločanje o načinu dela 

 

strežnik ,50 1,095 ,633 ,674 

varuh ,55 1,059 

delovni inštruktor  ,61 1,151 

skupinski habilitator  ,88 1,122 

vodja VDC  ,92 1,165 

drugo ,68 ,945 

možnosti za rešitev stanovanjskega problema 

 

strežnik -,69 ,873 1,173 ,324 

varuh -,68 1,253 

delovni inštruktor  -,98 1,181 

skupinski habilitator  -,68 1,192 

vodja VDC  -1,33 1,303 

drugo -1,07 ,979 
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(Nadaljevanje tabele 61) 

Trditev Delovno mesto M SD F P 

veselje pri delu 

 

strežnik 1,31 1,014 1,032 ,400 

varuh ,98 1,170 

delovni inštruktor  ,80 1,190 

skupinski habilitator  1,10 ,995 

vodja VDC  1,33 ,651 

drugo ,79 1,315 

informiranost o dogajanju v organizaciji 

 

strežnik ,38 1,360 ,796 ,554 

varuh ,55 1,100 

delovni inštruktor  ,43 1,173 

skupinski habilitator  ,20 1,100 

vodja VDC  ,42 1,165 

drugo ,07 1,274 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom  

 

strežnik ,63 1,204 ,537 ,748 

varuh ,47 1,080 

delovni inštruktor  ,33 1,313 

skupinski habilitator  ,59 1,024 

vodja VDC  ,83 1,193 

drugo ,43 1,034 

 

Tabela 62: Multiple primerjave med spremenljivkami z Bonferronijevo metodo. 

VN30 – prijateljski odnosi s sodelavci 

(I) V3 (J) V3 P 

strežnik varuh ,197 

delovni inštruktor  ,614 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  1,000 

drugo 1,000 

varuh strežnik ,197 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  ,474 

vodja VDC  ,109 

drugo ,585 

delovni inštruktor  strežnik ,614 

varuh 1,000 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  ,327 

drugo 1,000 
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(Nadaljevanje tabele 62) 

(I) V3 (J) V3 P 

skupinski habilitator  strežnik 1,000 

varuh ,474 

delovni inštruktor  1,000 

vodja VDC  1,000 

drugo 1,000 

vodja VDC  strežnik 1,000 

varuh ,109 

delovni inštruktor  ,327 

skupinski habilitator  1,000 

drugo 1,000 

drugo strežnik 1,000 

varuh ,585 

delovni inštruktor  1,000 

skupinski habilitator  1,000 

vodja VDC  1,000 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se glede na delovno mesto pomembno razlikujejo nekatera 

stališča zaposlenih, ki so povezana z motivacijo za delo. Razlike se kažejo v stališčih glede 

pomembnosti, da se njihovo besedo upošteva pri upravljanju, upošteva njihove predloge za 

izboljšanje delovnih pogojev, da se svobodno odločajo o načinu svojega dela in da se 

upošteva njihove predloge v zvezi z delom. Skupinskim habilitatorjem je svobodno odločanje 

precej bolj pomembno kot varuhom, kar kaže na to, da prvi želijo delovati v skladu s 

strokovnimi spoznanji in pri tem odločati, medtem ko so drugi bolj pasivni, delajo po 

navodilih strokovnih delavcev in imajo manj želje po odločanju. Prav tako obstajajo razlike 

med trditvami vodij in varuhov o pomembnosti upoštevanja predlogov v zvezi z delom. 

Vodjem je precej bolj kot varuhom pomembno, da se upošteva njihove predloge v zvezi z 

delom, kar pojasnjujemo s tem, da so predlogi vodij v vezi z delom verjetno strokovno 

podkrepljeni in zato bolj suvereno zagovarjajo, da je te potrebno upoštevati. Ne glede na 

delovno mesto pa se vsi zaposleni strinjajo, da ob dobro opravljenem delu lahko pričakujejo 

bolj prijateljski odnos s sodelavci.  

 

Hipotezo 5 lahko sprejmemo pri spremenljivkah »upoštevanje pri upravljanju«, »upoštevanje 

predlogov za izboljšanje delovnih pogojev«, »svobodno odločanje o načinu dela«, 

»upoštevanje predlogov v zvezi z delom« in »prijateljski odnosi s sodelavci«. 
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Za ostale trditve razlike med aritmetičnimi sredinami niso statistično pomembne.  

 

8.4.4.6 H6: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih se statistično pomembno 

razlikuje glede na velikost kolektiva, v katerem delajo. Predvidevamo, da bo 

motivacija nižja pri zaposlenih, ki delajo v večjih kolektivih (30 in več delavcev) 

od zaposlenih v manjših kolektivih (manj kot 30 delavcev). 

8.4.4.6.1 1. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KAKO POMEMBNO JE ZAME«. 

 

Tabela 63: Mere opisne statistike za spremenljivke od V8 – V27 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na velikost kolektiva. 

Trditev Število zaposlenih M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje manj kot 30 delavcev 2,90 ,843 2,466 ,118 

30 in več delavcev 2,71 ,861 

zadovoljstvo s samim delom manj kot 30 delavcev 3,58 ,608 ,023 ,879 

30 in več delavcev 3,57 ,595 

prijateljski odnosi s sodelavci manj kot 30 delavcev 3,27 ,794 ,071 ,791 

30 in več delavcev 3,29 ,742 

visok osebni dohodek manj kot 30 delavcev 2,29 ,773 2,509 ,115 

30 in več delavcev 2,46 ,783 

visok ugled pri sodelavcih manj kot 30 delavcev 2,40 ,796 ,111 ,739 

30 in več delavcev 2,36 ,874 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto manj kot 30 delavcev 2,63 ,999 ,626 ,430 

30 in več delavcev 2,53 ,861 

pomoč v organizaciji pri reševanju osebnih problemov manj kot 30 delavcev 1,89 ,994 ,002 ,961 

30 in več delavcev 1,89 ,973 

upoštevanje pri upravljanju manj kot 30 delavcev 2,56 ,826 1,196 ,275 

30 in več delavcev 2,43 ,821 

pravično plačilo za vloženi trud manj kot 30 delavcev 2,97 ,879 ,289 ,591 

30 in več delavcev 2,91 ,773 

dovolj samostojnosti pri delu manj kot 30 delavcev 3,15 ,737 ,873 ,351 

30 in več delavcev 3,25 ,743 

dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije) manj kot 30 delavcev 2,13 ,970 ,281 ,597 

30 in več delavcev 2,21 1,071 

ni prevelike obremenitve pri delu manj kot 30 delavcev 2,34 ,799 1,958 ,163 

30 in več delavcev 2,51 ,874 

zanimive delovne naloge manj kot 30 delavcev 2,93 ,707 ,051 ,822 

30 in več delavcev 2,91 ,730 
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(Nadaljevanje tabele 63) 

Trditev Število zaposlenih M SD F P 

dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje manj kot 30 delavcev 2,99 ,936 ,007 ,936 

30 in več delavcev 3,00 ,812 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev manj kot 30 delavcev 2,79 ,865 ,407 ,524 

30 in več delavcev 2,86 ,820 

svobodno odločanje o načinu dela manj kot 30 delavcev 2,94 ,823 ,066 ,797 

30 in več delavcev 2,97 ,778 

dobre možnosti za rešitev stanovanjskega problema manj kot 30 delavcev 1,83 ,995 ,070 ,791 

30 in več delavcev 1,79 ,944 

delo povzroča veselje manj kot 30 delavcev 3,61 ,636 ,648 ,422 

30 in več delavcev 3,54 ,665 

informiranost o dogajanjih v organizaciji manj kot 30 delavcev 3,15 ,709 ,898 ,344 

30 in več delavcev 3,05 ,763 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom manj kot 30 delavcev 2,96 ,772 ,141 ,708 

30 in več delavcev 2,92 ,834 

 

8.4.4.6.2 2. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KADAR DOBRO OPRAVLJAM 

SVOJE DELO, LAHKO PRIČAKUJEM«. 

 

Tabela 64: Mere opisne statistike za spremenljivke od V28 – V47 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na velikost kolektiva. 

Trditev Število zaposlenih M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje manj kot 30 delavcev ,81 1,081 ,279 ,598 

30 in več delavcev ,88 ,966 

zadovoljstvo s samim delom manj kot 30 delavcev 1,24 1,085 5,388 ,021 

30 in več delavcev 1,54 ,580 

prijateljski odnosi s sodelavci manj kot 30 delavcev ,63 1,170 ,602 ,439 

30 in več delavcev ,76 1,069 

višji osebni dohodek manj kot 30 delavcev ,05 1,410 ,128 ,720 

30 in več delavcev -,02 1,384 

ugled pri sodelavcih manj kot 30 delavcev ,44 1,167 ,012 ,914 

30 in več delavcev ,42 1,116 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto manj kot 30 delavcev ,38 1,296 1,417 ,235 

30 in več delavcev ,16 1,266 

pomoč od organizacije pri reševanju osebnih problemov manj kot 30 delavcev -,65 1,202 2,115 ,148 

30 in več delavcev -,40 1,215 
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(Nadaljevanje tabele 64) 

Trditev Število zaposlenih M SD F P 

upoštevanje pri upravljanju manj kot 30 delavcev ,33 1,208 ,275 ,601 

30 in več delavcev ,24 1,018 

pravično plačilo za trud manj kot 30 delavcev -,09 1,479 ,108 ,743 

30 in več delavcev -,16 1,307 

samostojnost pri delu manj kot 30 delavcev ,91 1,094 ,110 ,741 

30 in več delavcev ,96 ,988 

možnost za zaposlitev drugje (izven organizacije) manj kot 30 delavcev ,19 1,172 ,119 ,731 

30 in več delavcev ,14 1,126 

manjša obremenitev z delom manj kot 30 delavcev -,40 1,360 ,119 ,730 

30 in več delavcev -,46 1,262 

zanimive delovne naloge manj kot 30 delavcev ,51 1,220 1,195 ,276 

30 in več delavcev ,69 1,121 

možnosti za strokovno izpopolnjevanje manj kot 30 delavcev ,37 1,263 ,699 ,404 

30 in več delavcev ,52 1,202 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev manj kot 30 delavcev ,56 1,131 ,064 ,801 

30 in več delavcev ,60 ,994 

svobodno odločanje o načinu dela manj kot 30 delavcev ,62 1,126 ,440 ,508 

30 in več delavcev ,73 1,046 

možnosti za rešitev stanovanjskega problema manj kot 30 delavcev -1,02 1,074 4,092 ,044 

30 in več delavcev -,68 1,231 

veselje pri delu manj kot 30 delavcev ,90 1,188 1,036 ,310 

30 in več delavcev 1,06 1,060 

informiranost o dogajanju v organizaciji manj kot 30 delavcev ,30 1,229 ,463 ,497 

30 in več delavcev ,41 1,106 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom  manj kot 30 delavcev ,46 1,228 ,119 ,730 

30 in več delavcev ,52 1,040 

 

V raziskavi ugotavljamo, da na vrednotenje dejavnikov, ki so povezani z motiviranostjo 

zaposlenih za delo, ne vpliva velikost kolektiva. 

Statistično pomembno se razlikujeta le aritmetični sredini »zadovoljstvo s samim delom« in 

»možnosti za rešitev stanovanjskega problema«. Pri ostalih trditvah se aritmetične sredine za 

trditve glede na velikost kolektiva ne razlikujejo, zato hipotezo 6 zavrnemo.  
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8.4.4.7 H7: Motivacija za delo pri zaposlenih v VDC-jih se statistično pomembno 

razlikuje glede na razloge, zaradi katerih so se odločili, da bodo delali v VDC-

ju. Predvidevamo, da bodo za delo bolj motivirani zaposleni, ki so se odločili, da 

bodo v VDC-ju delali zaradi svoje strokovnosti in želje po delu z osebami z 

motnjo v duševnem razvoju od zaposlenih, ki so se za zaposlitev odločili zaradi 

varnosti zaposlitve in ugodnega delovnega časa. 

 

8.4.4.7.1 1. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KAKO POMEMBNO JE ZAME«. 

 

Tabela 65: Mere opisne statistike za spremenljivke od V8 – V27 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na razloge za zaposlitev. 

Trditev 
Razlog za 
zaposlitev M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje 

 

strokovnost in želja 2,86 ,886 ,854 ,357 

ostalo 2,74 ,819 

zadovoljstvo s samim delom 

 

strokovnost in želja 3,63 ,504 2,230 ,137 

ostalo 3,51 ,693 

prijateljski odnosi s sodelavci 

 

strokovnost in želja 3,32 ,767 ,539 ,464 

ostalo 3,24 ,769 

visok osebni dohodek 

 

strokovnost in želja 2,33 ,781 ,786 ,376 

ostalo 2,43 ,782 

visok ugled pri sodelavcih 

 

strokovnost in želja 2,27 ,850 3,916 ,049 

ostalo 2,51 ,799 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto 

 

strokovnost in želja 2,56 ,901 ,132 ,717 

ostalo 2,61 ,973 

pomoč v organizaciji pri reševanju osebnih problemov 

 

strokovnost in želja 1,84 ,977 ,699 ,404 

ostalo 1,96 ,988 

upoštevanje pri upravljanju 

 

strokovnost in želja 2,54 ,812 ,559 ,456 

ostalo 2,45 ,840 

pravično plačilo za vloženi trud 

 

strokovnost in želja 2,92 ,797 ,071 ,790 

ostalo 2,96 ,865 

dovolj samostojnosti pri delu 

 

strokovnost in želja 3,29 ,618 3,108 ,080 

ostalo 3,10 ,853 

dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije) 

 

strokovnost in želja 1,97 ,919 9,037 ,003 

ostalo 2,40 1,084 

ni prevelike obremenitve pri delu 

 

strokovnost in želja 2,32 ,804 3,404 ,067 

ostalo 2,54 ,867 
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(Nadaljevanje tabele 65) 

Trditev 
Razlog za 
zaposlitev M SD F P 

zanimive delovne naloge 

 

strokovnost in želja 2,95 ,729 ,531 ,467 

ostalo 2,88 ,704 

dobre možnosti za strokovno izpopolnjevanje 

 

strokovnost in želja 3,06 ,822 1,165 ,282 

ostalo 2,92 ,932 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev 

 

strokovnost in želja 2,91 ,790 2,578 ,110 

ostalo 2,72 ,892 

svobodno odločanje o načinu dela 

 

strokovnost in želja 3,03 ,689 2,023 ,157 

ostalo 2,87 ,907 

dobre možnosti za rešitev stanovanjskega problema 

 

strokovnost in želja 1,82 ,973 ,019 ,889 

ostalo 1,80 ,967 

delo povzroča veselje 

 

strokovnost in želja 3,69 ,576 7,577 ,006 

ostalo 3,44 ,706 

informiranost o dogajanjih v organizaciji 

 

strokovnost in želja 3,18 ,707 2,627 ,107 

ostalo 3,01 ,761 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom 

 

strokovnost in želja 2,95 ,742 ,069 ,792 

ostalo 2,92 ,869 

 

 

Tabela 66: Multiple primerjave med spremenljivkami z Bonferronijevo metodo. 

Odvisna variabla (I) V2 (J) V2 P 

V18 – dobre možnosti 

za zaposlitev drugje 

(izven organizacije) 

manj kot 30 let od 30 - 39 let 1,000 

od 40 - 49 let ,817 

več kot 50 let ,023 

od 30 - 39 let manj kot 30 let 1,000 

od 40 - 49 let ,395 

več kot 50 let ,002 

od 40 - 49 let manj kot 30 let ,817 

od 30 - 39 let ,395 

več kot 50 let ,163 

več kot 50 let manj kot 30 let ,023 

od 30 - 39 let ,002 

od 40 - 49 let ,163 
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(Nadaljevanje tabele 66) 

Odvisna variabla (I) V2 (J) V2 P 

V21 – dobre možnosti 

za strokovno 

izpopolnjevanje 

manj kot 30 let od 30 - 39 let 1,000 

od 40 - 49 let 1,000 

več kot 50 let ,143 

od 30 - 39 let manj kot 30 let 1,000 

od 40 - 49 let 1,000 

več kot 50 let ,055 

od 40 - 49 let manj kot 30 let 1,000 

od 30 - 39 let 1,000 

več kot 50 let ,701 

več kot 50 let manj kot 30 let ,143 

od 30 - 39 let ,055 

od 40 - 49 let ,701 

V24 – dobre možnosti 

za rešitev 

stanovanjskega 

problema 

manj kot 30 let od 30 - 39 let ,360 

od 40 - 49 let ,008 

več kot 50 let ,029 

od 30 - 39 let manj kot 30 let ,360 

od 40 - 49 let ,119 

več kot 50 let ,560 

od 40 - 49 let manj kot 30 let ,008 

od 30 - 39 let ,119 

več kot 50 let 1,000 

več kot 50 let manj kot 30 let ,029 

od 30 - 39 let ,560 

od 40 - 49 let 1,000 

 

8.4.4.7.2 2. del vprašalnika VIE za merjenje motivacije: »KADAR DOBRO OPRAVLJAM 

SVOJE DELO, LAHKO PRIČAKUJEM«. 

 

Tabela 67: Mere opisne statistike za spremenljivke od V28 – V47 in test analize variance za 

preverbo hipoteze o motivaciji zaposlenih glede na razloge za zaposlitev. 

Trditev 
Razlog za 
zaposlitev M SD F P 

priznanje za svoje delo s strani vodje strokovnost in želja ,89 1,088 ,529 ,468 

ostalo ,79 ,947 

zadovoljstvo s samim delom strokovnost in želja 1,37 ,996 ,155 ,694 

ostalo 1,42 ,736 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 210 - 

(Nadaljevanje tabele 67) 

Trditev 
Razlog za 
zaposlitev M SD F P 

prijateljski odnosi s sodelavci strokovnost in želja ,64 1,198 ,449 ,504 

ostalo ,75 1,026 

višji osebni dohodek strokovnost in želja ,10 1,273 ,753 ,386 

ostalo -,08 1,524 

ugled pri sodelavcih strokovnost in želja ,44 1,156 ,026 ,872 

ostalo ,42 1,126 

možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto strokovnost in želja ,44 1,164 4,163 ,043 

ostalo ,07 1,388 

pomoč od organizacije pri reševanju osebnih problemov strokovnost in želja -,34 1,171 5,798 ,017 

ostalo -,75 1,227 

upoštevanje pri upravljanju strokovnost in želja ,50 1,079 8,701 ,004 

ostalo ,03 1,112 

pravično plačilo za trud strokovnost in želja ,00 1,307 1,803 ,181 

ostalo -,27 1,483 

samostojnost pri delu strokovnost in želja 1,09 1,053 5,031 ,026 

ostalo ,75 1,003 

možnost za zaposlitev drugje (izven organizacije) strokovnost in želja ,13 1,212 ,284 ,595 

ostalo ,21 1,071 

manjša obremenitev z delom strokovnost in želja -,36 1,299 ,725 ,396 

ostalo -,52 1,324 

zanimive delovne naloge strokovnost in želja ,59 1,204 ,034 ,853 

ostalo ,62 1,143 

možnosti za strokovno izpopolnjevanje strokovnost in želja ,59 1,196 3,208 ,075 

ostalo ,27 1,259 

upoštevanje predlogov za izboljšanje delovnih pogojev strokovnost in želja ,63 1,141 ,587 ,444 

ostalo ,52 ,967 

svobodno odločanje o načinu dela strokovnost in želja ,78 1,140 2,132 ,146 

ostalo ,55 1,011 

možnosti za rešitev stanovanjskega problema strokovnost in želja -,71 1,188 3,469 ,064 

ostalo -1,02 1,118 

veselje pri delu strokovnost in želja 1,03 1,153 ,435 ,510 

ostalo ,92 1,100 

informiranost o dogajanju v organizaciji strokovnost in želja ,39 1,169 ,289 ,591 

ostalo ,30 1,172 

upoštevanje predlogov v zvezi z delom  strokovnost in želja ,56 1,122 ,870 ,352 

ostalo ,40 1,155 
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Ugotavljali smo, ali je vrednotenje dejavnikov, ki so povezani z motiviranostjo zaposlenih za 

delo, odvisno od razlogov, zaradi katerih so se zaposleni odločili za delo v VDC-ju. 

Raziskovali smo razlike med tistimi, ki so se za to delo odločili zaradi znanja in 

usposobljenosti ter želje za delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju, in ostalimi, ki so 

kot razloge navedli službo za nedoločen čas in ugoden delovni čas ter razlog, da niso dobili 

službe v svojem poklicu. Ugotovili smo, da obstajajo razlike pri izražanju pomembnosti 

visokega ugleda pri sodelavcih. Zaposlenim, ki so se za delo v VDC-ju odločili zaradi znanja 

in usposobljenosti ter želje po delu z OMDR, je visok ugled pri sodelavcih manj pomemben 

kot pri zaposlenih, ki navajajo ostale razloge. Ugotovitev povezujemo z razlago, da je tistim, 

ki so se za delo odločili zaradi znanja in strokovnosti, bolj pomembna kvaliteta opravljenega 

dela in odnos z uporabniki kot pa ugled pri sodelavcih. S tem se povezuje tudi dognanje, da je 

tem zaposlenim bolj kot ostalim pomembno, da jih samo delo veseli in manj pomembno, da 

imajo dobre možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije). Najbrž so glede na razloge, ki 

jih navajajo, v VDC-ju našli zaposlitev, v kateri želijo ostati. V nadaljevanju ugotavljamo, da 

ti zaposleni tudi pogosteje kot ostali pričakujejo, da bodo ob dobro opravljenem delu imeli 

večje možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto, več besede pri upravljanju in več 

samostojnosti pri delu. Iz teh ugotovitev lahko povzamemo, da so zaposleni, ki kot razlog za 

zaposlitev v VDC-ju navajajo znanje in usposobljenost ter željo delati z OMDR, pogosteje kot 

ostali, ki kot razloge navajajo službo za nedoločen čas, ugoden delovni čas in razlog, da niso 

našli zaposlitve v svojem poklicu, bolj motivirani za  delo.  

 

Hipotezo 7 lahko sprejmemo pri spremenljivkah »visok ugled pri sodelavcih«, »dobre 

možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije)«, »delo povzroča veselje«, »možnosti za 

napredovanje na boljše delovno mesto«, »pomoč organizacije pri reševanju osebnih 

problemov«, »upoštevanje pri upravljanju« in »samostojnost pri delu«. 

 

Pri ostalih trditvah razlike med aritmetičnimi sredinami niso statistično pomembne.  

 

8.4.4.8 H8: Predvidevamo, da bodo zaposleni v VDC-jih zadovoljni z vsemi vidiki 

svojega dela. 

 

Zadovoljstvo zaposlenih s posameznimi vidiki dela smo ugotavljali s χ2 
hipotezo enake 

verjetnosti.   
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8.4.4.8.1 Zadovoljstvo zaposlenih z delom, ki ga opravljajo 

Tabela 68: χ2 test zadovoljstva zaposlenih z delom. 

 
f 

χ
2
 P 

DA NE VEM NE 

V49 156 19 18 195,927 ,000 

V50 177 7 9 296,000 ,000 

V51 171 10 12 265,316 ,000 

V52 178 9 6 301,316 ,000 

V53 151 21 21 175,130 ,000 

V54 177 8 8 295,969 ,000 

V55 106 61 26 50,000 ,000 

V56 118 30 45 68,902 ,000 

V57 154 17 22 187,658 ,000 

V58 162 21 10 223,347 ,000 

V59 176 15 2 292,052 ,000 

V60 46 28 119 72,197 ,000 

V61 79 87 27 32,995 ,000 

V62 86 35 72 21,585 ,000 

V63 175 15 3 286,674 ,000 

V64 44 41 108 44,528 ,000 

V65 147 33 13 162,446 ,000 

V66 24 17 152 179,575 ,000 

V67 114 21 58 68,155 ,000 

V68 181 8 4 317,482 ,000 

V69 86 35 72 21,585 ,000 

V70 165 21 7 237,803 ,000 

V71 11 15 167 245,886 ,000 

 

Ugotovili smo, da je χ2 statistično pomemben pri vseh spremenljivkah, ki se navezujejo na 

delo. Prav tako ima večina spremenljivk najvišjo frekvenco pri odgovoru, ki izraža 

zadovoljstvo s posameznim vidikom dela. Iz tega lahko zaključimo, da so zaposleni 

zadovoljni skoraj z vsemi vidiki dela. Podobno ugotavlja tudi Brumnova (2005) v raziskavi, 

ki je zajela podporno osebje, ki dela v Zavodu dr. Marijana Borštnarja Dornava z odraslimi 

osebami, ki imajo motnjo v duševnem razvoju. Avtorica (prav tam) pravi, da se kaže potiven 

odnos osebja do sprememb pri njihovem delu.  
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8.4.4.8.2 Zadovoljstvo zaposlenih z neposrednim vodjem 

Tabela 69: χ2 test zadovoljstva zaposlenih z neposrednim vodjem. 

 
f 

χ
2
 P 

DA NE VEM NE 

V72 127 21 45 96,041 ,000 

V73 113 35 45 56,000 ,000 

V74 176 15 2 292,052 ,000 

V75 164 27 2 236,466 ,000 

V76 153 32 8 187,782 ,000 

V77 146 37 10 161,171 ,000 

V78 159 19 15 209,078 ,000 

V79 142 38 13 145,503 ,000 

V80 105 77 11 72,415 ,000 

V81 154 27 12 189,212 ,000 

V82 169 18 6 256,549 ,000 

V83 152 28 13 180,943 ,000 

V84 163 25 5 230,093 ,000 

V85 144 36 13 152,093 ,000 

V86 153 27 13 184,829 ,000 

V87 138 33 22 127,472 ,000 

V88 159 22 12 209,731 ,000 

V89 119 34 40 69,959 ,000 

V90 162 24 7 224,653 ,000 

V91 184 9 0 158,679 ,000 

V92 144 21 28 148,363 ,000 

V93 148 41 4 173,855 ,000 

V94 164 26 3 235,720 ,000 

V95 165 18 10 236,777 ,000 

V96 126 36 31 88,860 ,000 

V97 180 10 3 312,321 ,000 

V98 162 26 5 225,834 ,000 

 

χ2 je statistično pomemben pri vseh spremenljivkah, ki se navezujejo na zadovoljstvo z 

neposrednim vodjem. Prav tako imajo vse spremenljivke najvišjo frekvenco pri odgovoru, ki 

izraža zadovoljstvo s posameznim vidikom dela. Iz tega lahko zaključimo, da so zaposleni 

zadovoljni z vsemi vidiki, ki se navezujejo na neposrednega vodjo. 
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8.4.4.8.3 Zadovoljstvo zaposlenih s sodelavci 

Tabela 70: χ2 test zadovoljstva zaposlenih s sodelavci. 

 
f 

χ
2
 P 

DA NE VEM NE 

V99 119 51 23 75,772 ,000 

V100 159 24 10 210,477 ,000 

V101 145 17 31 153,244 ,000 

V102 153 32 8 187,782 ,000 

V103 163 23 7 228,974 ,000 

V104 161 26 6 220,984 ,000 

V105 141 39 13 142,301 ,000 

V106 133 36 24 111,057 ,000 

V107 68 60 65 ,508 ,776 

V108 178 14 1 302,560 ,000 

V109 171 16 6 266,062 ,000 

V110 175 14 4 286,332 ,000 

V111 143 45 5 156,725 ,000 

V112 117 43 33 65,451 ,000 

V113 130 55 8 117,710 ,000 

V114 120 48 25 76,363 ,000 

V115 42 48 103 35,140 ,000 

V116 146 36 11 160,363 ,000 

V117 168 21 4 252,819 ,000 

V118 175 16 2 287,078 ,000 

V119 125 53 15 97,036 ,000 

V120 151 27 15 176,249 ,000 

V121 156 29 8 199,347 ,000 

V122 118 49 26 71,264 ,000 

V123 107 73 13 70,425 ,000 

V124 159 26 8 211,472 ,000 

V125 148 29 16 164,528 ,000 

V126 140 34 19 135,244 ,000 

 

Ugotovili smo, da je χ2 statistično pomemben pri vseh spremenljivkah, ki se navezujejo na 

zadovoljstvo zaposlenih s sodelavci, razen pri trditvi da so sodelavci podjetni in klepetavi. 

Prav tako ima večina spremenljivk najvišjo frekvenco pri odgovoru, ki izraža zadovoljstvo s 

posameznimi vidiki, ki se navezujejo na sodelavce. Iz tega lahko zaključimo, da so zaposleni 

zadovoljni s sodelavci. 
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8.4.4.8.4 Zadovoljstvo zaposlenih s plačo 

Tabela 71: χ2 test zadovoljstva zaposlenih s plačo. 

 
f 

χ
2
 P 

DA NE VEM NE 

V127 98 25 70 42,166 ,000 

V128 55 73 65 2,528 ,282 

V129 58 48 87 12,756 ,002 

V130 82 33 78 23,016 ,000 

V131 59 35 99 32,497 ,000 

V132 33 41 119 70,176 ,000 

V133 54 57 82 7,347 ,025 

V134 141 30 22 137,544 ,000 

V135 39 35 119 69,803 ,000 

V136 184 4 5 333,896 ,000 

V137 53 52 88 13,067 ,001 

V138 22 38 133 111,927 ,000 

V139 50 74 69 4,984 ,083 

V140 36 80 77 18,788 ,000 

V141 2 16 175 287,078 ,000 

 

Ugotovili smo, da χ2 statistično ni pomemben pri skoraj vseh spremenljivkah, ki se 

navezujejo na zadovoljstvo zaposlenih s plačo, razen pri trditvi, da je plača negotova in se 

izplačuje v roku. Iz tega lahko zaključimo, da zaposleni niso zadovoljni skoraj z vsemi vidiki 

vidiki, povezanimi s plačo (plača ustreza normalnim potrebam, dohodek se ustrezno deli, s 

plačo se težko izhaja, plača je slaba, primerna delu, vzpodbudna, omogoča človeku, da si 

nekaj privošči, odvisna je od pogojev dela, manjša, kot si jo zaposleni zasluži, sorazmerno 

visoka, v primerjavi z drugimi prenizka, pravična in omogoča visok standard). 

8.4.4.8.5 Zadovoljstvo zaposlenih z možnostmi za napredovanje 

Tabela 72: χ2 test zadovoljstva zaposlenih z možnostmi za napredovanje. 

 
f 

χ
2
 P 

DA NE VEM NE 

V142 25 56 112 60,446 ,000 

V143 12 41 140 140,031 ,000 

V144 77 48 68 6,850 ,033 

V145 64 65 64 ,010 ,995 

V146 73 46 74 7,845 ,020 

V147 22 68 103 51,306 ,000 

V148 38 82 73 16,798 ,000 

V149 28 69 96 36,446 ,000 
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(Nadaljevanje tabele 72) 

 
f 

χ
2
 P 

DA NE VEM NE 

V150 77 51 65 5,264 ,072 

V151 85 86 22 41,793 ,000 

V152 90 73 30 29,731 ,000 

V153 92 48 53 18,041 ,000 

V154 84 50 59 9,648 ,008 

 

χ2 statistično ni pomemben pri vseh spremenljivkah, ki se navezujejo na zadovoljstvo 

zaposlenih z možnostmi za napredovanje, iz česar lahko zaključimo, da zaposleni s tem 

vidikom dela niso zadovoljni. 

 

Hipotezo 8 zavrnemo, ker smo ugotovili, da zaposleni niso zadovoljni z vsemi vidiki dela. Z 

delom so delno zadovoljni, kar pomeni, da ga po eni strani opisujejo kot privlačno, zanimivo, 

spoštovano, koristno itd., po drugi strani pa se jim zdi utrudljivo, živčno, napeto, zahtevno … 

Kaže, da je pri zaposlenih najbrž pogosto prisotna poklicna izgorelost. Ugotovili smo, da so 

zaposleni zadovoljni z neposrednim vodjem in sodelavci, niso pa zadovoljni s plačo in 

možnostmi napredovanja. To raziskovalno spoznanje se v bistvu povezuje s temo disertacije, 

saj navaja k odgovoru na vprašanje o pomembnosti materialnih in nematerialnih 

motivacijskih dejavnikov. Ta spoznanja uporabimo v smernicah, kjer poskušamo poudariti 

pomembno vlogo vodij pri motiviranju zaposlenih. Raziskava kaže, da so zaposleni z njimi 

zadovoljni, zato imajo nanje lahko pomemben vpliv. 
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9 SMERNICE ZA SPODBUJANJE MOTIVACIJE IN 

POVEČANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH v VDC-jih 

 

V raziskavi smo ugotovili, da zaposleni v VDC-jih izražajo zadovoljstvo z neposrednim 

vodjem in sodelavci, niso pa zadovoljni s plačo, možnostmi napredovanja in nekaterimi vidiki 

dela.   

Gospodarska kriza v državi in ukrepi vlade z omejevanjem napredovanj in nižanjem plače ter 

dodatkov povzročajo zmanjševanje delovne prizadevnosti in pripravljenosti za delo ter želje 

zaposlenih po doseganju uspehov pri delu. V stopnjevanju takega stanja se postopoma znižuje 

kvaliteta izvajanja storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
14

, kar ima za 

posledico slabšo kvaliteto življenja uporabnikov VDC. V smernicah zaradi tega poudarjamo, 

da je nujno potrebno sistematično pristopiti k razvijanju zadovoljstva zaposlenih v VDC-jih
15

.  

 

Spodbujanje motivacije in zadovoljstva pri delu v VDC-ju lahko uresničujemo po naslednjih 

korakih: 

1. Analiza trenutnega zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih za delo  

2. Razvijanje cilja – spodbujanje motivacije in zadovoljstva zaposlenih 

3. Evalvacija  

9.1 ANALIZA TRENUTNEGA ZADOVOLJSTVA IN MOTIVIRANOSTI 

ZAPOSLENIH ZA DELO  

Najprej je v posameznem VDC-ju potrebno analizirati trenutno zadovoljstvo zaposlenih in 

njihovo motivacijo za delo. Ugotoviti je potrebno, kateri materialni motivacijski dejavniki so 

zaposlenim pomembni. Nato se ugotavlja pomembnost nematerialnih motivacijskih 

dejavnikov. Koliko se jih poslužuje, uresničuje, kakšen učinek imajo? Za ugotavljanje 

nematerialnih motivacijskih dejavnikov je pomembno vedeti, katere norme, vrednote in 

prepričanja povezujejo zaposlene, koliko je strokovnih delavcev in kakšna je njihova 

izobrazba, kaj so po poklicu ostali zaposleni (delovni inštruktorji, strežniki, varuhi …), katera 

                                                 

14
 V praksi lahko opazimo predvsem nezainteresiranost in pomanjkanje motivacije zaposlenih za razvoj področja 

in odpor do sprememb. 
15

 Področje motivacije zaposlenih v VDC-jih po Sloveniji je slabše raziskano. Narejenih je nekaj raziskav, ki se 

omejujejo na posamezne VDC-je, ne odražajo pa celotne slike o stanju v VDC-jih po Sloveniji. 
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dodatna znanja imajo, zakaj so se odločili za zaposlitev v VDC-ju, kaj jih motivira pri delu, 

kaj lahko sami naredijo za povečanje zadovoljstva pri delu in kaj lahko stori organizacija … 

 

Heller in Hindle (2001) menita, da demotivacijo na delovnem mestu pri mnogih zaposlenih 

povzroča slab sistem ali preobremenjenost z delom. Zelo jasni znaki demotiviranosti so 

visoka stopnja odsotnosti in velika fluktuacija zaposlenih, kar opažamo tudi v VDC-ju. Zato 

je demotiviranost treba najprej analizirati, šele nato je mogoče ukrepati. Lahko jo povzroča 

stres, čustvene težave ali fizična bolezen, lahko je kaj narobe z delovnim mestom ali pa je kriv 

način dela posameznika. 

 

Analiza trenutne situacije in težav, povezanih z zadovoljstvom in motivacijo, temelji na 

dialogih in diskusijah. Z vsemi zaposlenimi se razpravlja, kakšno je stanje in v katero smer se 

ustanova lahko razvija. Obstaja tudi vrsta vprašalnikov, s katerimi se ugotavlja zadovoljstvo 

in motivacija pri delu, vendar bi bilo za čim bolj natančno ugotavljanje stanja potrebno razviti 

vprašalnik, posebej prilagojen za delo v VDC-ju. 

 

9.2 SPODBUJANJE MOTIVACIJE IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH V 

VDC-ju 

V teoretičnem delu smo ugotavljali pomembnost materialnih in nematerialnih motivacijskih 

dejavnikov
16

.
 
 Zaradi stanja v državi poudarjamo še posebej pomembno vlogo nematerialnih 

dejavnikov pri spodbujanju motivacije zaposlenih za delo. 

 

V nadaljevanju navajamo nekaj predlogov za spodbujanje motivacije in povečanje 

zadovoljstva zaposlenih pri delu v VDC-ju. 

9.2.1 PREMAGOVANJE STRESA 

 

V praksi ugotavljamo, da so najpogostejši izvori stresa premajhno število zaposlenih in 

neustrezen kader. Podobno ugotavlja tudi Lukač (2005) v svoji raziskavi, kjer pravi, da so se 

v VDC Lenart srečevali z osnovnim problemom, da na trgu človeških virov ni bilo ustreznih 

kadrov in da bodoče osebje dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju ni poznalo. Tudi v 

                                                 

16
 Izhajajoč iz prakse lahko zagovarjamo, da so zaposleni premalo motivirani za delo zaradi pomanjkanja tako 

materialnih kot nematerialnih motivacijskih dejavnikov. 
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anketi RS za socialno varstvo leta 2008 so direktorji varstveno-delovnih centrov kot najbolj 

perečo problematiko izpostavili kadrovske probleme, kot so preobremenjenost obstoječega 

kadra, premalo kadrov za kvalitetno izvajanje programov in storitev, neodobritev novih 

zaposlitev ter potrebe po specifičnih kadrih (Cimperman, 2008). V Resoluciji o nacionalnem 

programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (UMAR, Ekonomsko ogledalo, julij–

avgust 2012 po Ur.l. RS, št. 39/2014) pa glede težav s kadrom piše, da »Slovenija močno 

zaostaja za povprečjem EU po deležu zaposlenih v socialnem varstvu, tako po deležu 

zaposlenosti kot po deležu zaposlenosti v opravljenih delovnih urah. Pri številu zaposlenih v 

socialnem varstvu na 100.000 prebivalcev Republika Slovenija dosega le 42 odstotkov 

povprečja EU (v Republiki Sloveniji je 772 zaposlenih v socialnem varstvu na 100.000 

prebivalcev, v EU je v povprečju 1851 zaposlenih v socialnem varstvu na 100.000 

prebivalcev) oziroma dosega 50 odstotkov povprečja EU, če upoštevamo opravljene delovne 

ure.« 

 

V naši raziskavi smo pri ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih z delom ugotovili, da zaposleni 

svoje delo doživljajo kot privlačno, zanimivo, spoštovano in koristno, po drugi strani pa 

utrudljivo, živčno, napeto in zahtevno. Rezultati raziskave kažejo, da je delo v VDC-ju 

stresno in da je pri zaposlenih prisoten sindrom izgorevanja, ki je najhujša posledica stresa, 

kar lahko potrdimo tudi z izkušnjami iz prakse.  

 

Avtorji (Kumer in Rooprai, 2009; Šarotar Žižek in Treven, 2010) opozarjajo na številne 

škodljive posledice stresa kot so psihična utrujenost, razdražljivost, vzkipljivost, slaba 

komunikacija, napačne odločitve in napake, slabša produktivnost in ustvarjalnost itd., zato ga 

je nujno treba preprečevati. 

 

Pri premagovanju stresa pri zaposlenih v VDC-ju moramo posebno pozornost posvetiti 

starejšim delavcem in delavcem z nižjo izobrazbo. Raziskave v poklicih pomoči namreč 

kažejo, da na odzivanje na stres vpliva delovna doba zaposlenih in izobrazba. Jerman (2005) 

pravi, da se strokovni delavci z manj leti delovne dobe z nadrejenimi bolje razumejo ter 

menijo, da jih nadrejeni in sodelavci upoštevajo in cenijo. Z ljudmi, ki mislijo drugače, se 

manj prepirajo in stresne situacije nekoliko bolje obvladajo. Daljša delovna doba poslabša 

medsebojne odnose, tolerantnost do drugače mislečih in obvladanje stresnih situacij, zato bi 

pri starejših delavcih morali biti že preventivno pozorni na te vidike, da bi zmanjšali 
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negativne posledice stresa in izgorelost. Kaže tudi, da so stresno nekoliko manj obremenjeni 

strokovni delavci z visoko izobrazbo, saj bolj obvladajo načine sproščanja in so zaradi visoke 

izobrazbe bolj upoštevani pri sodelavcih. Pri strokovnih delavcih z nižjo izobrazbo, kjer ti 

dejavniki niso prisotni, moramo biti še bolj pozorni na preprečevanje in reševanje stresa ter 

izgorevanje pri delu.  

 

V nadaljevanju navajamo nekaj pristopov na individualni ravni in ravni organizacije, s 

katerimi bomo zmanjšali negativne vidike stresa in s tem preprečili izgorevanje in izboljšali 

učinkovitost zaposlenih v VDC-ju. 

9.2.1.1 Premagovanje stresa na individualni ravni 

 

Pri premagovanju stresa na ravni posameznikov povzemamo mnenje Jermana (2005), ki 

pravi, da je obvladovanje stresnih situacij odvisno od osebnostnih lastnosti in preteklih 

izkušenj in da je pri njihovem premagovanju najprej pomembno ugotoviti povezavo med 

povzročiteljem stresa in stresom. Ko razumemo vzrok in posledice, se lahko lotimo boja proti 

posledicam. Kadar je možno, odpravimo vzrok težav. Najbolj učinkovito zavarovanje pred 

stresom je, da se zazremo vase, da se vprašamo, kaj želimo in pričakujemo, da se odločimo, 

kaj je za nas bolj pomembno in kaj manj. Obvladovanje stresa pa ni odvisno le od načina, ki 

ga bomo izbrali, pač pa od mnogih faktorjev: osebnostnih značilnosti, jakosti in trajanja 

pritiska ter omejenosti oz. neustreznosti kompenzacije.  

Pri spoprijemanju s stresom je potrebno tudi pridobivanje novih veščin in učenje spreminjanja 

škodljivih vedenjskih in miselnih vzorcev. Jerman (prav tam) govori o »copingu«, ki pomeni 

vedenje in psihične aktivnosti obvladovanja konfliktnih situacij, ki so nastale, ko dane zahteve 

preobremenijo posameznika.  

 

Številni avtorji (Jerman, 2005; Youngs, 2001) pravijo, da moramo na individualni ravni 

izboljšati veščine za obvladovanje stresa, spreminjati zaznavanje stresnega položaja (namesto 

groženj vidimo izziv) in korigirati vsakdanje navade, kar se kaže v upočasnitvi ritma življenja, 

omejitvi razvad in večji fizični aktivnosti.  

Individualne strategije, ki so se doslej izkazale za uspešne in jih predlagamo tudi zaposlenim 

v VDC-jih, so redna fizična aktivnost, meditacija in druge metode za sproščanje (na primer 

joga, avtogeni trening, zdravstvena hipnoza, sprostitev z uporabo vizualizacije, kognitivne 

metode, biofeedback metoda, Bownova terapija, masaže, aromaterapija, spanje, humor in 
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smeh, terapija z glasbo, terapija z barvo, spanje …), pravilne prehranjevalne navade, zdrav 

življenjski slog in upravljanje časa (Treven in Treven, 2011, str. 40–58). Po mnenju Božičeve 

(2003, str. 33–43) pa stres na delovnem mestu lahko obvladujemo še s pazljivim poslušanjem, 

prepoznavanjem vedenjskih vzorcev sodelavcev, urejenim in prijetnim delovnim okoljem, z 

dokončevanjem čim večjega števila zadanih nalog, s krepitvijo sposobnosti »reči ne«, z 

upočasnjenim delovnim ritmom in predlaganjem sprememb. Spodbudna je ugotovitev 

Jagodiceve (2007), da pri premagovanju stresa največ lahko naredi posameznik sam. Prvi 

korak je narejen že s tem, da ugotovi, katere situacije so zanj stresne, nato pa si izbere 

metodo, s katero si bo najlažje pomagal in mu bo najbolj ustrezala. V VDC Kranj, kjer je 

Jagodiceva (prav tam) opravljala raziskavo, zaposleni menijo, da je delo z odraslimi osebami 

z motnjo v duševnem razvoju sicer stresno, vendar ni prisoten le negativen stres. Večina 

zaposlenih občuti pozitiven stres, kar jim daje še dodatno motivacijo za delo. Zaposleni  stres 

obvladujejo z različnimi metodami, med katerimi se najbolj poslužujejo metode pozitivnega 

razmišljanja. Ta metoda bi bila lahko odlično izhodiče tudi za vse ostale zaposlene v VDC-

jih, ki se srečujejo s stresom in sindromom izgorevanja.  

 

Različne raziskave (Brumen, 2005; Hastings in Taunt, 2002; Hastings in Horne, 2004) kažejo, 

da so pomembne strategije pri obvladovanju stresa tudi pozitivne zaznave družin in 

podpornega osebja. Brumnova (2005) je pri proučevanju stališč osebja, ki dela z odraslimi 

osebami v Zavodu dr. Marijana Borštnarja ugotovila, da ti zaradi dela z ljudmi z motnjo v 

duševnem razvoju izražajo pozitivne spremembe pri sebi, v odnosu do drugih in pri delu. Tudi 

zaposlene  v VDC-jih bi bilo potrebno spodbujati in opogumljati, da spoznajo vrste in vplive 

pozitivnih zaznav pri delu z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju.  

9.2.1.2 Premagovanje stresa na ravni organizacije 

 

Na ravno organizacije se v VDC-ju lahko pomaga zaposlenim premagovati stres z različnimi 

preventivnimi programi, ki pomagajo pri vzdrževanju dobrega počutja zaposlenih. Treven in 

Treven (2011, str. 93) predlagata naslednje:  

- programi za usposabljanje zaposlenih, kako obvladovati stres;  

- programi za ohranjanje zdravja in dobrega počutja;  

- programi za pomoč zaposlenim.  
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Drugi način je uvedba strategij za nadzor dejavnikov, ki povzročajo stres. Namen teh strategij 

je zmanjšanje ali popolna odprava izvorov stresa (stresorjev) v delovnem okolju. Zaposleni 

zaznavajo manjšo napetost v zvezi s posameznim dejavnikom, na primer s preveliko ali 

premajhno obremenjenostjo vloge, značilnostmi dela in drugimi. Strategije so učinkovite, če 

jih v organizaciji izvajajo sistematično na podlagi natančne ocene različnih stresorjev. 

Osredotočene so na spreminjanje ali prilagajanje delovnega okolja zaposlenim (Treven in 

Treven, 2011).  

Strategije, ki predstavljajo izvor stresa
17

 v VDC-ju, smo razvrstili v naslednje skupine:  

- Fleksibilnost pri uvajanju sprememb 

- Natančna opredelitev vloge 

- Doseganje ciljev 

- Ustvarjanje ugodne organizacijske klime in kulture 

- Učinkovito vodenje 

9.2.1.2.1 Fleksibilnost pri uvajanju sprememb 

Za današnji čas je značilen hiter razvoj in z njim spreminjanje. Spremembam se ne moremo 

izogniti na nobenem področju družbenega življenja. Tako se temu prilagaja in v skladu s tem 

spreminja tudi delo v VDC-jih. Spremembe se dogajajo v načinu in organizaciji dela ter 

pristopih vodenja, v zavedanju in težnji po stalnih izboljšavah, v uvajanju sodobnih metod 

dela z uporabniki in doseganju ciljev ter merjenju in izboljšavah kakovosti storitev.  

V praksi pogosto prihaja do odporov in čustvenih odzivov zaposlenih pri uvajanju sprememb 

in izboljšav
18

. Opazna so tudi razhajanja v mnenjih in pogledih med zaposlenimi ter med 

zaposlenimi in vodstvom o tem, kaj pomeni kakovost storitev v VDC-jih
19

. Ob evalvaciji dela 

v VDC-ju vodje in strokovni delavci pogosto ugotavljajo, da zaposleni tudi pod vplivom 

novega znanja ne spreminjajo svojega ravnanja in izvajanja v tolikšni meri, kot bi od njih 

pričakovali. Vzroke pogosto vidijo v slabem socialnem sistemu, neustrezni socialni podpori, v 

neprimernih delovnih pogojih, v vodstvu, zaposlenih in uporabnikih … 

 

                                                 

17
 Stres v VDC-ju povezujemo  z naslednjimi izvori stresa v organizaciji: organizacijsko ravnijo, organizacijsko 

kompleksnostjo, organizacijskimi spremembami in organizacijskimi mejnimi vlogami (Glej Treven in Treven, 

2011, str. 17). 
18

 Odpori in negativni čustveni odzivi se v praksi pogosteje opažajo pri varuhih in delovnih inštruktorjih, manj 

pri strokovnih delavcih in vodjih. 
19

 Konkretne razvojne spremembe in izboljšave v VDC-jih ter standardi kakovosti niso jasno opredeljeni na 

ravni države. Tako si jih različni VDC-ji različno razlagajo in izvajajo. Povezani so z osebnimi pojmovanji 

zaposlenih in njihovimi stališči do strokovnega dela.  
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Pri uvajanju sprememb je najprej dobro vedeti, da so med dejavniki, ki slabijo prenos novih 

spoznanj v neposredno prakso, različne psihološke, organizacijske, komunikacijske in 

socialne ovire in da je spreminjanje obstoječega načina življenja in dela v nekem delovnem 

okolju vedno zelo zapleten in dolgotrajen proces. Domači in tuji strokovnjaki se strinjajo, da 

je spremembe na osebnostno-strokovni ravni najtežje dosegati, saj je njihovo objektivno in 

sistematično spremljanje organizacijsko zelo zahtevno. Povezane so z osebnimi pojmovanji 

zaposlenih in njihovimi stališči do različnih vidikov strokovnega dela. Navadno jih spremljajo 

začetne bojazni in odpori ter se pojavljajo predvsem kot primarni odziv človeka na porušeno 

potrebo po varnosti, ki temelji na stalnosti, nespremenljivosti in predvidljivosti sveta, v 

katerem živimo (Polak, 2005). 

Po Bohincu (2005) je za obvladovanje kakovosti najprej potrebno ustvariti filozofijo in 

kulturo nenehne težnje po napredku in izboljšavah z namenom zadovoljitve uporabnika.  

Za lažje vztrajanje pri spremembah in njihovo spremljanje nam je v pomoč tudi Lewinova 

paradigma spremembe (Robertson, Smith in Cooper, 1994 po Polak, 2005), ki pravi, da je v 

vsaki organizaciji prisotna socialna sila (npr. v obliki različnih vlog, norm, usposobljenosti, 

pričakovanj ipd.), ki zagotavlja njeno stabilnost in urejeno delovanje. Proces uvajanja neke 

spremembe se mora zato začeti kot “odmrznitev” trenutne situacije oz. kot zlom obstoječega 

polja sil. To pa je mogoče le tedaj, ko vsaj nekaj članov delovne organizacije čuti in izraža 

potrebo po spremembi obstoječega stanja in je v sistemu prisotna neka nova sila (npr. nova 

tehnologija, nov postopek dela, novi odnosi med subjekti ipd.). Ko je obstoječe stanje 

“odmrznjeno”, nastopi sprememba, ki se v delovnem okolju lahko pokaže kot izboljšava v 

zasnovi dela. Tretja stopnja uvajanja spremembe je “ponovna zamrznitev”, kjer gre za 

utrditev spremembe in novega stanja sistema. Pri tem lahko pride do več različnih napak: npr. 

namesto nove spremembe se utrdi staro stanje in za dalj časa odloži uvedbo spremembe. Če se 

proces utrjevanja sproži ob neprimernem času in na neprimernem mestu, lahko pride do  

utrditve le enega dela spremembe ali celo do utrditve napačne spremembe. Utrditev ob 

pravem času in na pravem mestu sili delovno okolje k izvajanju uvedene spremembe in ga 

zaznamuje z njo. 

 

Pri uvajanju sprememb v VDC-ju je zaposlenim potrebno poudariti pomembnost prispevka 

vsakega izmed njih h kakovosti. Vsak zaposleni ima svojo vlogo in odgovornost pri 

izboljševanju procesov dela, še posebej velika odgovornost pa je na vodstvu organizacije. 

Spremembe so danes sicer nujne, stalne in hitre, vendar ne smejo rušiti stabilnosti in 
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organizacijskega ravnovesja. Mihaličeva (2008, str. 76) pravi, da so prehitre spremembe in 

nestabilnost dela pri zaposlenih vedno bolj pogost vzrok za nezadovoljstvo pri delu in na 

delovnem mestu. Vodja lahko za ohranitev stabilnosti v organizaciji skrbi z naslednjimi 

pristopi in ukrepi: 

- vsako spremembo poenostavimo, preden jo prenesemo zaposlenim; 

- med zaposlene ne vnašajmo še dodatnih nepotrebnih dvomov; 

- o vsaki spremembi se najprej pogovorimo z zaposlenimi; 

- novosti vedno uvajajmo postopoma in počasi; 

- zaposlenim pustimo dovolj časa, da se prilagodijo novim situacijam; 

- odkrivajmo zmedenost zaposlenih zaradi prevelikih sprememb; 

- nikoli ne uvajajmo velikega števila novitet hkrati; 

- procese in postopke nikoli ne začenjajmo povsem znova, temveč jih raje nadgrajujmo, 

dopolnjujmo in izpopolnjujmo; 

- preprečujmo izkrivljanje in prikrivanje informacij pri delu; 

- zaposlene učimo premišljenosti in ne prehitrega ukrepanja; 

- vedno skupaj z zaposlenimi analizirajmo možne posledice in učinke načrtovanih 

sprememb; 

- spremembe enakomerno razpršimo znotraj organizacije; 

- stabilnost krepimo z vrednotami, načeli, pravili in zakonitostmi; 

- nikoli ne dovolimo, da bi bili na primer od učinkov in posledic enega ukrepa odvisni 

vsi zaposleni; 

- sprememb ne uvajajmo tam, kjer to ni potrebno; 

- ohranjajmo lastno zanesljivost dejanj, odločanj in podobno; 

- pri upravljanju stabilnosti naj ima prioriteto zlasti stabilnost razvoja in napredka 

organizacije; 

- pravočasno in sproti odpravljajmo prevelike učinke na ravnovesje; 

- ohranjajmo predvsem stabilnost v vlaganju v zaposlene, izobraževanju, njihovem 

razvoju, inoviranju in podobno; 

- organizacijsko ravnovesje krepimo tudi preko kulture in klime; 

- odkrivajmo najšibkejše člene sistema, ki lahko prvi ogrozijo stabilnost. 

 

Mihaličeva (prav tam) pravi, da moramo pred vsako uvedbo spremembe zaposlenim natančno 

predstaviti vse prednosti, ki jih bo prinesla načrtovana sprememba. Posameznik je v osnovi 
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bolj nagnjen k temu, da razmišlja le, kaj bo izgubil ob spremembi, četudi je ta pozitivna. 

Zaposlene spodbudimo k postopnemu prilagajanju vsaki spremembi in predvsem 

sukcesivnemu soočanju z vsako posebej.  

 

Kot pomoč in opora pri sledenju potrebnim spremembam navajamo tudi Polakovo (2005), ki 

meni, da pri preizkušanju novega znanja, stališč in spretnosti timskega dela zaposleni 

potrebujejo vsestransko podporo. Usmerjati jih je potrebno k oblikovanju konkretnih ciljev in 

pričakovanj ter kriterijev vrednotenja, jih spodbujati k samoevalvaciji ter k doživljanju 

uspešnosti. S primerno delitvijo dela in odgovornosti ter medsebojno podporo več zaposlenih 

se poveča tudi pripravljenost "tvegati" v novih, nepreverjenih situacijah. Do napak pri 

spreminjanju moramo biti tolerantni in jih videti v formativni vlogi. Prestrogo vrednotenje 

spodrsljajev in napak namreč zniža motivacijo za nove poskuse. Zadnja stopnja v 

spreminjanju stališč je utrditev ali vztrajanje pri novih, spremenjenih načinih vedenja. Težnja 

k implementiranju spremembe mora postati naravnanost kolektiva in ne le enkratna izkušnja. 

K temu prispeva predvsem uspešnost prejšnjih poskusov uvajanja spremembe, povratne 

informacije in moč vpliva podporne skupine (kolegov v timu in v kolektivu). 

9.2.1.2.2 Natančna opredelitev vloge 

 

V VDC-ju opažamo, da prihaja do stresa in nezadovoljstva pri delu tudi zaradi nejasnih vlog 

zaposlenih. Trevnova in Trevnova (2011) govorita o kvantitativni preobremenjenosti, ko naj 

bi zaposleni opravil več dela, kot ga je sposoben v določenem časovnem obdobju, in o 

kvalitativni preobremenjenosti, ki je povezana s prepričanjem zaposlenega, da ima premalo 

potrebnih spretnosti ali sposobnosti, da bi opravil svoje delo.
20

  

Tako prevelika kot premajhna obremenjenost lahko pri zaposlenem tudi povzroči stres. Prva 

je povezana z dolgočasjem, ki je posledica premajhnega obsega dela. Druga pa je povezana s 

pomanjkanjem psihične spodbude, kar je značilno za mnoga rutinska, ponavljajoča se opravila 

(prav tam).  

Glavni izvori stresa so za fleksibilne osebnosti preobremenjenost vloge in konflikt vlog v 

delovnem okolju. Ti ljudje so zelo inovativni, zanimajo jih različne stvari, po naravi so 

ekspanzivni in se zato lotevajo tudi nalog, ki si jih sami naložijo, čeprav nihče ne zahteva, da 

                                                 

20
 Kvalitativno preobremenjenost v praksi pogosto zaznamo pri varuhih in delovnih inšruktorjih. Razlog je 

pogosto v pomanjkljivem znanju o delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju, saj le-ti izhajajo iz različnih 

poklicnih profilov. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 226 - 

bi jih morali opraviti. Fleksibilni ljudje se pogosto sami obremenijo s toliko opravili, da jih 

nato komaj zmorejo. Njihovo delo se širi in povečuje dokler niso preobremenjeni in dodatnih 

nalog ne bi zmogli več opraviti (Kahn in drugi, 1964 po Treven in Treven, 2011). 

Pomembno je, da se pri zaposlenih v VDC-ju bolj natančno določijo opisi njihovih del in 

nalog ter njihove vloge in odgovornosti v delovnem okolju. Jasna in čim bolj natančna morajo 

biti tudi navodila njihovih vodij. V naslednji tabeli prikazujemo sedem vprašanj, na katera naj 

bi odgovorila učinkovita navodila. 

 

Tabela 73: Značilnosti navodil (Jung, 2011, str. 452). 

 

 

Zaposleni bodo bolj zadovoljni, če bodo poznali namen in pomen svojega delovnega mesta in 

če bodo vedeli, kaj je njihovo poslanstvo v organizaciji. Glede na to, da je v VDC-jih zelo 

heterogena izobrazbena struktura zaposlenih, morajo vodje zaposlenim redno in jasno 

predstavljati poslanstvo in politiko organizacije. Skupaj z njimi morajo oblikovati skupno 

vizijo VDC-ja in jih vključevati v kratkoročne, srednjeročne in strateške cilje. Miheličeva 

(2008) poudarja, da je vključevanje zaposlenih v cilje osnova, da bodo znotraj vizije, 

poslanstva in politike smiselno umestili cilje in razumeli svoje lastno poslanstvo, namen in 

cilje. Pravi tudi, da je vsakemu zaposlenemu potrebno posebej pojasniti, kakšno je njegovo 

poslanstvo v organizaciji, kakšno vlogo ima pri doseganju ciljev organizacije, kakšen je 

KAJ naj bi bilo narejeno? Kakšen je pričakovan rezultat? 

KDO 
naj bi to naredil? Potrebni in ne nujno želeni izbor. Formulacije, kot so 

»tukaj naj bi nekdo« ali »potrebno bi bilo …« niso ustrezne. 

KDAJ naj se delo začne? Kdaj naj bo opravljeno? 

KAKO 
naj bo delo opravljeno? Opozoriti na težave in nevarnosti, navesti olajšave 

pri delu. 

S ČIM naj bo delo opravljeno? S katerimi pripomočki in sredstvi? 

KJE naj bo delo opravljeno? 

ZAKAJ 
naj bo nekaj tako in nič drugače opravljeno? Zakaj pojasnjuje zahtevanje 

in jim daje navodila. 
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namen in pomen njegovega delovnega mesta, kako bo njegov uspeh vplival na uspeh 

organizacije. Le na ta način bo skozi celostno sliko zaposleni nato spoznal pomembnost 

lastnega dela, svoj prispevek in utemeljitev delovnega mesta. 

 

Vodja mora posamezniku tudi pomagati, da izoblikuje širši pogled na svoje poslanstvo v 

organizaciji. Njegov namen v organizaciji mora biti v osnovi ta, da dela dobro, da prispeva k 

skupnemu uspehu po svojih najboljših močeh, da je tovariški do sodelavcev, da skrbi za svojo 

strokovno in osebno rast in podobno. Na tem strateškem poslanstvu je nato šele utemeljen 

specifičen pomen in namen posameznega delovnega mesta in delo, ki ga opravlja v okviru 

strateškega poslanstva celotne organizacije. O tem se mora vodja z zaposlenimi tudi 

pogovarjati in jim pomagati izoblikovati lasten pogled in nato tudi lastno vizijo uspeha (prav 

tam). 

9.2.1.2.3 Struktura organizacijskih procesov 

 

Pojav stresa v VDC-ju je mogoče razlagati
21

 tudi s spremembami, ki so povezane z 

organizacijskimi procesi. Za preprečevanje stresa navajamo smernice, ki se nanašajo na 

izvajanje naslednjih organizacijskih procesov: postavljanje ciljev, načrtovanje, odločanje, 

realizacija in kontrola. 

9.2.1.2.3.1 Načrtovanje 

Pri načrtovanju gre za določanje ciljev, ukrepov, razvijanje alternativnih možnosti za njihovo 

doseganje, ocenjevanje in izbiranje najboljše poti ter njeno oblikovanje v ustrezne plane 

(Bohinc, 2005; Jung, 2011). Načrtovanje se glede na časovni vidik lahko deli v strateško, 

taktično in operativno načrtovanje. K strateškemu načrtovanju štejemo vse načrte, ki trajajo 

več kot pet let in je predvsem naloga najvišjega vodstva. Taktično planiranje obsega 

srednjeročni okvir in nastaja do pet let. Operativno ali kratkoročno načrtovanje pa poteka do 

enega leta (Jung, 2011).     

 

Pri načrtovanju v VDC-ju si lahko pomagamo s formalno strukturo, ki poteka v šestih 

stopnjah: 

- Postavljanje planskih ciljev (Kaj želimo doseči in kako želimo to doseči?) 

                                                 

21
 Tega z raziskavo sicer direktno ne ugotavljamo, vendar iz določenih rezultatov posredno sklepamo in 

potrjujemo z izkušnjami iz prakse.  
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- Analiza situacije (Kakšen je položaj?) 

- Razvoj in planske alternative (Katere možnosti za delovanje imamo?) 

- Ocenjevanje alternativ (Katere prednosti in slabosti so s tem povezane?) 

- Izbira optimalne planske alternative (Katera izmed možnosti je najbolj ugodna?) 

- Kontrola odstopanj in popravljanje plana (Je še pravilna smer?) (prav tam, str. 445). 

 

Po Jungu (prav tam, str. 444) se lahko gotovost načrtovanja znatno poveča, če se pri 

njegovem izvajanju upošteva naslednje principe: 

- Princip kompletnosti: Vse dosegljive informacije je potrebno pripraviti, oceniti in 

obdelati ter v načrtovanje vključiti čim več relevantnih notranjih in zunanjih dejstev, 

ki se tičejo organizacije. Izrednega pomena je tudi upoštevanje mnenj, informacij, 

odzivov uporabnikov … 

- Princip natančnosti: Vse informacije je potrebno preveriti, če so pravilne in zanesljive. 

Točnost mora biti naravnana na načrtovane naloge oziroma cilje. 

- Princip kontinuitete: Načrtovanje naj bi potekalo neprekinjeno in v časovno 

medsebojno premišljenih periodah. 

- Princip fleksibilnosti: Pogosto so pogoji okolja, ki veljajo pri izdelavi načrta,  

podvrženi spreminjanju, zato naj bi bilo načrtovanje fleksibilno, da se spremembe 

lahko sproti vključuje v tekoče načrte. 

- Princip ekonomičnosti: Načrtovanje mora biti ekonomično, kar pomeni, da mora biti 

poraba za izdelavo načrta v sprejemljivem odnosu do uporabe načrta. 

 

Pri načrtovanju ciljev v VDC-ju razmišljamo tudi o lastnostih, znanju in kompetencah, ki jih 

ima posamezen zaposleni za opravljanje določenih nalog. Od zaposlenih pričakujemo, da 

bodo imeli tiste lastnosti, s pomočjo katerih bodo lahko uspešno opravili delo.  Bohinc (2005) 

pravi, da tudi če bi lahko natančno določili lastnosti, ki jih mora imeti delavec za opravljanje 

dela, bomo takšnega delavca le težko našli. Zato pravimo, da pri določanju lastnosti delavca 

obstoji določeno tveganje, ali smo se pravilno odločili, ko smo določili takšne ali drugačne 

lastnosti. Vedno pa ostaja upanje, da bo s kasnejšim usmerjanjem in vodenjem sodelavčeve 

lastnosti mogoče koristno usmerjati. 
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9.2.1.2.3.2 Postavljanje ciljev 

Pri uresničevanju vizije v praksi in uvajanju sprememb je pomembno, da zaposleni razumejo 

pomen in namen doseganja posameznega cilja, zato morajo vodje temu posvetiti dovolj časa. 

Cilji morajo zaposlenim predstavljati izziv in biti dosegljivi in realno določeni ter prilagojeni 

sposobnostim in zmožnostim posameznikov. 

 

Po mnenju Mihaličeve (2008, str. 30) je v okviru doseganja ciljev in s tem višje stopnje 

zadovoljstva potrebno: 

- oblikovanje skupnih ciljev v soglasju z zaposlenimi, 

- usklajevanje ciljev organizacije s cilji timov, skupin in uporabnikov, 

- jasno predstavljanje vseh elementov ciljev, 

- visoka stopnja zavezanosti ciljem s strani vodstva, 

- preverjanje, ali zaposleni pravilno razumejo cilje, 

- usklajevanje in popravljanje ciljev glede na spremembe, 

- razgovori o ciljih z zaposlenimi in 

- preverjanje, ali so zaposleni skupne cilje prevzeli za svoje. 

 

 

V VDC-ju pogosto opažamo, da so postavljeni cilji preveč splošni, premalo specificirani in 

konkretni. Da bi jih lažje in bolje uresničevali in evalvirali, morajo biti jasni in konkretni. Kot 

take jih je potrebno določiti posebej za posamezne storitve (vodenje, varstvo, zaposlitev, 

prostočasne aktivnosti …), posameznega uporabnika v individualnem programu in opredeliti 

njihovega izvajalca oziroma več izvajalcev. Dodatna težava, ki se kaže v praksi, je 

kvalitativna narava ciljev, ki jih je težko objektivno ocenjevati. Za te cilje predlagamo 

opredelitev čim več in čim bolj oprijemljivih kriterijev.   

 

Pri postavljanju ciljev si lahko pomagamo z Jungovim (2011, str. 443) večstopenjskim 

procesom oblikovanja cilja, ki je določen s koraki, ki so prikazani na sliki 22. 
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Slika 22: Proces oblikovanja cilja (Jung, 2011, str. 443). 

 

Posamezni koraki na poti do cilja so: 

1. Iskanje ciljev: pri iskanju ciljev gre za odkrivanje idej, ki pripeljejo do cilja. Cilje se lahko 

razvija na podlagi analize preteklega dogajanja v organizaciji ali iz zunanjih raziskav. Vedno 

gre tudi za iskanje več alternativ. Ciljne ideje nastajajo na vseh področjih organizacije in se 

iščejo z različnimi metodami (npr. »brainstorming«). 

2. Odločanje o ciljih: ciljne ideje z enega delovnega področja se morajo primerjati s ciljnimi 

predstavami drugih področij v organizaciji. Pogosto se zgodi, da vsebujejo ciljne ideje 

različnih področij različne predstave, želje, potrebe in se med seboj ne ujemajo. 

3. Formuliranje ciljev: pri formuliranju ciljev morajo biti definirani konkretni cilji, kajti te se 

kasneje tudi lahko preveri. V uporabni formulaciji ciljev mora biti jasno določeno naslednje:  

- kaj se želi doseči – vsebina ciljev; 

- koliko mora biti doseženo – ciljni obseg (količina); 

- do kdaj mora biti doseženo – čas; 

- kje ima določen cilj vrednost – prostorsko področje vrednosti. 

4. Razlaga povezanosti ciljev: na formuliranje ciljev se navezuje ciljna naloga, ki skrbi za 

povezanost postavljenih ciljev. Določitev cilja s pomočjo zaposlenih pripomore k temu, da ti 

do tega cilja čutijo obveznost in so za njegovo doseganje motivirani (prav tam). 

 

Vsi cilji, ki se določajo v VDC-ju, morajo biti v prvi vrsti vezani na vizijo razvoja socialno-

varstvene dejavnosti in Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za prihajajoče 

formuliranje cilja 

iskanje cilja 

razlaga povezanosti 

cilja 

določanje cilja 
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obdobje (Ur.l. RS, 39/2013), ki pravi, da so trije ključni cilji, ki se neposredno nanašajo na 

razvoj sistema socialnega varstva v obdobju 2013–2020, naslednji:  

1. zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in 

ranljivih skupin prebivalstva;  

2. izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti 

storitev in programov;  

3. izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem 

učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije 

ter upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov 

uporabnikov na načrtovanje in izvajanje storitev.  

 

Vodilo pri oblikovanju ciljev je upoštevanje sodobnih pristopov dela z odraslimi osebami z 

motnjo v duševnem razvoju, ki sledijo normalizaciji, inkluziji, individualizaciji in 

participaciji, vseživljenjskemu učenju, enakim možnostim za vključevanje v delo, 

opolnomočenju uporabnikov ter razvoju kvalitete njihovega življenja. Iz splošnih ciljev se 

določijo specifični cilji. Ti morajo biti oblikovani čim bolj konkretno za vsako posamezno 

storitev in aktivnost znotraj VDC-ja. Za vsakega uporabnika se smer njegovega razvoja 

oziroma cilje, ki naj bi jih dosegel, opredeli v individualnih programih. Oblikovati in izvajati 

jih moramo timsko in z multidisciplinarnim pristopom. To pomeni kontinuirano delo, ki se 

prepleta skozi vsa področja dejavnosti in aktivnosti skozi celo leto. Uporabnik mora biti  

soustvarjalec in akter individualnega programa, pa tudi njegove evalvacije. V timu se skupaj z 

njim določi, kje, zakaj, kako in kaj se pričakuje in kdaj uporabnik potrebuje oporo pri 

doseganju ciljev. V individualnem programu torej prilagajamo storitev uporabniku in delamo 

s ciljem partnerstva med njim in zaposlenim. Z načrtom seznanimo tudi starše oz. skrbnike in 

jim tako ponudimo možnost sodelovanja in povezanosti.  

Pri postavljanju ciljev je pomembno tudi, da so ti realni, prilagojeni uporabnikovim 

zmožnostim in sposobnostim. Izrednega pomena pa je tudi, da cilji ustrezajo njihovi starosti
22

 

in da so strukturirani. Večji cilji morajo biti razdeljeni na več manjših in morajo določati 

spretnosti, ki vodijo k rezultatom oziroma uspehu. Zaposlenim so pri individualnem 

načrtovanju lahko v razmislek tudi nekatere opredelitve ciljev različnih avtorjev. Po Bohincu 

                                                 

22
 V praksi se namreč še vedno opaža stereotip, da so osebe z motnjo v duševnem razvoju »večni otroci«, kar 

vpliva na način komuniciranja z njimi, premalo poudarjanja samoodločanja uporabnikov, vnašanje otroških 

vsebin pri vseživljenjskem učenju in aktivnostih idr. 
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(2005) morajo cilji ustrezati normalnim razmeram in biti dosegljivi z normalnim naporom. 

Musek in Pečjak (2001) pa menita, da če si nekdo cilje postavi tako visoko, da jih praktično 

ne more nikdar doseči, bo prej ali slej postal razočaran nad samim seboj. Preveč nedosegljivi 

cilji ga ne bodo več motivirali in v svojih prizadevanjih bo prej ali slej popustili. Toda tudi 

postavljanje prenizkih ciljev ima lahko negativen učinek. Ker se jih dosega prelahko in s 

premalo truda in si zanje ni treba veliko prizadevati, niso veliko vredni in ne prinašajo 

pravega zadovoljstva. Najustrezneje je, da so cilji relativno visoki, a ne nedosegljivi. Tako jih 

bo posameznik ne le dosegal, temveč se bo tudi naučil, da se njegovi napori in prizadevanja 

»splačajo«. Mihaličeva (2008) pa pravi, da je za samozavest, motiviranost in samopotrditev 

celo bolje, da so cilji definirani tako, da jih nato lahko presežejo. Po Hellerju in Hindleju 

(2001) je za doseganje ciljev bistvenega pomena pozitivna naravnanost. Skupina, ki jo 

motivira skupna vizija in ki je to vizijo prenesla na praktične cilje, bo opazila in izkoristila več 

priložnosti kot skupina, ki nima tega dvojnega nazora. Člani tima bodo tudi bolj motivirani, 

če bodo lahko sodelovali pri odločitvah, ki se nanašajo na njihovo delo.  

 

Z individualnim načrtovanjem se uporabnike spodbuja k aktivnemu vplivanju na svoje 

življenje, na prepoznavanje svojih ciljev in potreb ter iskanju rešitev. Cilje in njihovo 

realizacijo je potrebno spremljati. Zaposleni mora skupaj z uporabniki redno pregledovati 

stanje ciljev in stopnjo njihovega doseganja. Pomembno je tudi, da skupaj poiščejo vzroke za 

doseganje ali nedoseganje posameznega cilja, izpostavijo, kdo izmed zaposlenih je v največji 

meri prispeval h končnemu stanju cilja, zakaj je bil cilj dosežen v taki obliki, kot je bil, kdo in 

zakaj ni izkoristil svojih potencialov, kaj lahko naredijo v prihodnje pri drugih tovrstnih ciljih 

in podobno.  

9.2.1.2.3.3 Odločanje 

V VDC-ju zaposleni vsak dan sprejemajo veliko odločitev glede izvajanja programov, 

prioritev aktivnosti, vključevanja uporabnikov v zaposlitev ali druge dejavnosti, načinu 

podpore uporabnikom in še vrsto drugih. Skupno jim je izbiranje med različnimi 

alternativami. 

 

Jung (2011, str. 446) pravi, da obstajajo odločitve, ki jih je enostavno sprejeti. Pri teh je 

»odločitveni riziko« oziroma možnost napačne odločitve majhna. Gre za t. i. »rutinske 

odločitve«, ko obstajata le dve možnosti ravnanja. Točno je znan učinek določene odločitve, 

ta tudi nima velike vrednosti. Odločitve takšne vrste potekajo kot nekaj običajnega in so 
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relativno neproblematične. Problematične in s težavami povezane odločitve pa so tiste, kjer 

obstaja visok »odločitveni riziko«, za katerega veljajo naslednje značilnosti: 

- Izbirati se mora med več alternativami dejavnosti. 

- Redko se pojavijo podobne odločitve in nimajo empirične vrednosti. 

- Ni točno znano, kako bodo učinkovale različne možnosti delovanja. 

- »Predmet« odločitve oz. problem, ki ga je potrebno odpraviti, je velikega pomena. 

Pri teh kompleksnih, pomembnih odločitvah je potrebno znižati »odločitveni riziko«. Zato je 

smiselno vzpostavljanje sistematičnega »procesa odločanja«. 

 

Preden se sprejme določeno odločitev, je potrebno razmisliti tudi o možnih negativnih 

odločitvah. Čim bolj pomembna in težka je odločitev, tem več časa in razmisleka je potrebno. 

Potrebno je vedeti, katerim kriterijem se pri odločanju sledi, in paziti, da so v odločitev 

vključene vse možne alternative, ter razmisliti o učinkih določene odločitve (prav tam). S 

sistematičnim razmišljanje pri odločitvah v VDC-ju se lahko bolje predvidi določene cilje, 

ustvari bolj varno, predvidljivo okolje in s tem izogne stresnim situacijam. 

9.2.1.2.3.4 Realizacija 

Procesu načrtovanja in odločanja sledi realizacija. V tej fazi poteka izvajanje ukrepov, 

določenih v načrtu. Naloga vodstva ni izvajati uresničevanje nalog, temveč porazdeliti in 

urediti delovne odnose (organizacija) ter vplivati na zaposlene tako, da se načrti uresničijo 

(Jung, 2011). 

 

 

Slika 23: Funkcija realizacije (Jung, 2011, str. 446). 
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Pri realizaciji je potrebno biti pozoren na organizacijo in delovanje.  

Pod organizacijo razumemo splošna pravila, s katerimi vodstvo želi doseči racionalno 

izpolnitev dolgoročnih nalog. Vsaka oblika organizacije naj bi izpolnjevala naslednje zahteve: 

- v najboljši meri možna izpolnitev nalog, 

- ujemanje nalog, odgovornosti in kompetenc, 

- fleksibilnost, 

- nadaljnja lastna odgovornost zaposlenih (Jung, 2011, str. 447). 

Za vse možne situacije se ne more določiti pravil in vodstvo tudi ne more zaznati vseh 

potrebnih nalog, skrbeti pa mora za to, da se potrebne naloge vendarle izvajajo. To poteka z 

neposrednim vplivom na zaposlene. 

9.2.1.2.3.5 Pregledovanje uspešnosti 

Pregledovanje uspešnosti oziroma neuspešnosti je pomembno z namenom, da bi se učili na 

napakah. Heller in Hindle (2001) pravita, da naj bi vodje zaposlene obveščali o tem, kako naj 

ravnajo v prihodnje in kako ne ter jim prikazali dele sistema, ki jih bo treba reformirati.    

 

Jung (2011) govori o procesu kontrole in meni, da je njegovo bistvo v primerjavi standardov 

kontrole z dejansko realiziranimi rezultati. 
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Slika 24: Proces kontrole (Jung, 2011, str. 448). 

 

Pri manjših »naj bi bilo – je odstopanjih« je možno takojšnje pretvarjanje odločitev in njihova 

korekcija. To je seveda možno, če so znani vsi vzroki teh »naj bi bilo – je« odstopanj ali če so 

pripravljene in preizkušene možnosti delovanja teh korekcij.  

Analiza odstopanj je nujna, če »naj bi bilo-je-odstopanja« niso popolnoma ali sploh niso jasna 

ali če ni pripravljenih alternativ za reševanje problema. Z analizo odstopanj lahko pride do 

popolnoma novega poteka ravnanj, ki imajo za posledico spremembe v postavljanju cilja, 

načrta, odločitev in realizacije. Prav tako se s tem spremeni »naj bi-vrednost«. Ker vsaka 

kontrola namerava upoštevati ali izdelati usklajen plan in dejanskost, morajo biti formulirani 

postavljeni cilji in plani kot standardi kontrole (Jung, 2011, str. 448). 

 

Pregled uspešnosti se v VDC-ju izvaja kot evalvacija letnega delovnega načrta, individiualnih 

ciljev za vsakega uporabnika in kot ocenjevanje zaposlenih. 

 

V VDC-jih v povezavi s tem govorimo o ocenjevanju zaposlenih, kar se običajno odvija 

enkrat letno. Heller in Hindle (2001) menita, da je za vzdrževanje visoke ravni motiviranosti, 

ki naj bi jo izzvalo tudi ocenjevanje, bistveno redno mesečno ali četrtletno sledenje 
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kadrovskim problemom. Bezjak (2006) pa pravi, da je letni razgovor med zaposlenim in 

njegovim nadrejenim zelo koristen, saj omogoča pomembne stike med delavci in vodjo ter 

odkrite pogovore o ciljih organizacije, ciljih delavcev, njihovih željah, napredovanju, 

usposabljanju ipd. Namen razgovora je pregledati doseženo delovno uspešnost v preteklem 

ocenjevalnem obdobju, ugotoviti mnenje delavca o vzrokih za doseženo delovno uspešnost in 

o predlogih za izboljšanje te. Delavec in vodja skupaj ugotavljata, kakšne so potrebe po 

usposabljanju in izobraževanju, motivaciji in svetovanju, ter določita cilje in aktivnosti za 

naslednje obdobje. Zato je razgovor učinkovito orodje za odpravljanje napak in problemov, za 

izboljšanje dela in medsebojnih odnosov ter učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih, pozitivno 

pa vpliva tudi na način vodenja, prihodnji razvoj in motivacijo zaposlenih
23

. 

 

Pomembno je, da bi se zaposleni v VDC-jih zavedali, da resnični cilj sistema ocenjevanja niso 

kritiziranje, nagrada ali pohvala, temveč razvoj. Heller in Hindle (2001) pravita, da v 

nekaterih naprednejših organizacijah ocenjevanja ne imenujejo s tem imenom, temveč nosi 

naziv »načrt osebnega razvoja« ali kaj podobnega. Zaposlene moramo ocenjevati pravilno, 

tako da dobijo splošen pregled nad svojim delom v preteklosti. Pri osebnih ocenjevanjih 

poudarimo, kaj so zaposleni, ki jih ocenjujemo, dobro opravili. Omeniti in pogovoriti se je 

seveda treba tudi o slabostih, vendar le v luči izboljšanja. 

9.2.1.2.4 Ustvarjanje ugodne organizacijske klime in kulture
24

 

Ustvarjanje ugodne organizacijske klime in kulture v VDC-jih je pomembna naloga vodij, pa 

tudi vseh zaposlenih. Strinjamo se z mnenjem Bohinca (2005), ki pravi, da bo organizacija 

uspešna, če bo uspela »zadovoljiti« lastne zaposlene in doseči njihovo predanost in 

sprejemanje principov celovitega vodenja kakovosti, kjer je nujna participacija in predanost 

slehernega zaposlenega, predvsem zadovoljenega zaposlenega. Gre torej za prefinjene interne 

mehanizme ustvarjanja takšne organizacijske kulture, ki bo na dolgi rok pomenila ravnotežje 

med zadovoljstvom uporabnikov in lastnih zaposlenih. Mihaličeva (2008) meni, da je 

delovanje posameznika močno pogojeno s tem, kako se počuti znotraj kolektiva. Naloga 

                                                 

23
 Strinjamo se z miselnostjo Nemca (2003), ki pravi, da je še zmeraj vse preveč prisotna miselnost, da je delo 

javne uprave tako specifično, da ga ne moremo standardizirati in da se njeni procesi ne dajo celovito upravljati in 

meriti. V praksi javna uprava posveča nekaj pozornosti merjenju vložkov (porabi), predvsem finančnih, manj 

opredeljevanju meril procesov in storitev, še manj ali skoraj nič pa opredeljevanju meril učinkovitosti in njenih 

dosežkov. 
24

 Organizacijsko kulturo in klimo pogosto enačimo. Razlike med njima povzemamo po Ivanku, Kralju in Brejcu 

(2006), ki pravijo, da gre pri organizacijski kulturi za razumevanje vrednot, norm, mnenj, prepričanj in vzorcev 

vedenja, organizacijska klima pa se omejuje predvsem za opis organizacijske realnosti. 
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vodje je, da ustvarja ugodno klimo s tem, da ustrezno poskrbi za vključitev vsakega 

posameznika v kolektiv, mu pomaga pri uveljavljanju njegove vloge in pri doseganju 

sprejetosti v kolektiv organizacije.  

 

Za načrtno spreminjanje oziroma izboljševanje organizacijske kulture v VDC-ju je najprej 

potrebno razumevanje obstoječih norm, vrednosti, vedenjskih vzorcev, ritualov in tradicij. 

Bohinc (2005, str. 164) pravi, da je potrebno analizirati zunanje in notranje kazalce. Zunanji 

kazalci, torej tisti, katere vidimo, slišimo in čutimo so: 

- jezik, navade in običaji, 

- vrednote, ki se manifestirajo navzven (publikacije, poudarjene vrednote v javnosti), 

- pravila iger organizacije, 

- prevladujoče delovne spretnosti in veščine, 

- metafore in simboli. 

Notranji kazalci pa so naslednji: 

- interakcija med posamezniki v skupini, 

- poznavanje poslanstva – usmeritve organizacije, 

- razumevanje skupinskih norm (standardov in vrednot) med posamezniki – 

prijateljstvo, intimne navezave, 

- sistem pohval in kazni, 

- klima znotraj posameznih skupin, 

- miselne navade (potreba po razumevanju posameznikovih miselnih usmeritev, 

prepričanj ter interakcij). 

 

Delavci, ki so zadovoljni z delovno klimo, si bodo večinoma prizadevali dosegati dobre 

rezultate. Stremeli bodo k temu, da bi izpolnili postavljene zahteve in našli potrditev v svojem 

delu. Jung (2011) pravi, da je pri tem »feedback«
25

 vodij dobra možnost, da delavci dobijo 

osnovno potrebo po priznanju, kar pripomore k motivaciji in delovnemu zadovoljstvu. 

Ivančičeva (2008) meni, da pohvala sodelavce spodbuja, da dajo vse od sebe in si želijo delati 

z vodjo ter jih usmerja na poti k opolnomočeni organizaciji. 

Priznanje, potrditev in vzpodbudno delovno okolje vodi tudi v to, da si pohvaljeni tudi 

vnaprej prizadeva dosegati enako vedenje. Ta krog prikazujemo z naslednjo sliko.  

 

                                                 

25
 Zaposleni v VDC-ju večkrat izražajo, da za svoje delo dobijo premalo povratnih informacij in pohval. 
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Slika 25: Pozitivna kritika (Jung, 2011, str. 460). 

 

Prav tako pa je vodstvo zadolženo, da ob nezadovoljivih delovnih rezultatih posreduje kritiko, 

ker na tak način zaposleni lahko izvedo, ali so delo dobro opravili ali morajo v prihodnje 

spremeniti način dela in vedenja. Jung (2011) pravi, da je pogosta težava tudi v tem, da se 

najprej sploh ne reagira na neustrezno vedenje zaposlenih, ko gredo stvari predaleč, pa je 

graja toliko močnejša, pogostejša in neobjektivna. Zaposleni na to reagira s slabo voljo, se 

zapre vase in nima več volje do dela. Zato mora vodja kolikor mogoče stvarno opozarjati na 

napake. Le tako dobi vpogled, ki lahko vodi v spremembo prihajajočega vedenja. Pri 

negativni kritiki situacijo lahko ponazorimo z  naslednjo sliko: 
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Slika 26: Negativna kritika (Jung, 2011, str. 461). 

 

Za dobro klimo v VDC-ju je torej potrebno zavedanje, da motiviramo in stimuliramo lahko le 

s pozitivnimi ukrepi, kot so: nagrajevanje, hvaljenje, spodbujanje, podpiranje, navduševanje 

in podobno. Mihaličeva (2008) pravi, da v praksi zasledimo napačno prepričanje, da smo na 

primer s sankcijami motivirali zaposlenega, kar ni res, saj smo ga s tem zgolj ustrahovali, 

povzročili stres in podobno. Slednje pa spet ne pomeni, da na primer ob večji napaki ne 

smemo kritizirati zaposlenega. Lahko, če je to potrebno in zanj dobro, vendar zgolj, če to 

izvedemo na spoštljiv in diskreten način, vendar ob tem ne mislimo, da smo ga s tem 

motivirali. 

 

Za uspešno motiviranje potrebujemo kulturo, v kateri ni prostora za kritiziranje. Napake 

izkoristimo za izboljšanje možnosti, kako uspeti v prihodnje. Učenje na napakah je 

dragoceno, ne samo za vključene posameznike, temveč tudi za organizacijo. Vodilni naj do 

napak zavzamejo razumevajoče in konstruktivno stališče, kar bo opogumilo zaposlene. Če 

bodo napake kaznovali ali zbujali motivacijo z zastraševanjem, trajnega uspeha ne bo. Vendar 

pa ima tudi toleriranje napak svoje meje. Ponavljanje enakih napak je neopravičljivo, ker kaže 

na neuspešnost učenja iz napak (Heller in Hindle, 2001). Ob nedoseganju želenih rezultatov 

se pojavi želja po spreminjanju klime. S spreminjanjem klime se spremeni tudi doživljanje 
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bistvenih situacij tako, da pri zaposlenih izzovemo želeni način odzivanja, ki omogoča 

doseganje zastavljenih ciljev. 

 

Zaključujemo z vedenjem, da organizacijske kulture in klime ne moremo spremeniti naenkrat, 

ampak je za to potreben določen proces. Potrebno je izvesti več sprememb, hkrati z njimi pa 

prihaja do sprememb organizacijske kulture.  

9.2.1.2.5 Učinkovito vodenje 

Vodje imajo s svojimi osebnostnimi lastnostmi, vedenjem in z načini vodenja pomemben 

vpliv na vzdušje med zaposlenimi, ki spodbuja medsebojno sodelovanje, timsko delo in 

ustvarjalno delovanje
26

.  

 

Teorije vodenja so raznovrstne. Katero izmed njih uporabiti v VDC-ju kot najbolj učinkovito, 

ne moremo tako enostavno odgovoriti. Najbrž v večini VDC-jev prevladuje demokratičen 

način vodenja, kjer se spodbuja timsko delo in sodelovalno vedenje. Kot razmislek k 

poudarjanju absolutne prednosti temu načinu vodenja navajamo Korena (2007), ki pravi, da 

so demokratični modeli pogosto idealistični, zato resničnost bolj slikajo, kot jo odražajo. 

Dejansko stanje pa se bistveno razlikuje od tistega, ki ga opisujejo ali si ga želijo. Težave so 

tudi s skupnim odločanjem, ker je počasno in zato velikokrat neučinkovito. Možno je le, če je 

sodelovanje doseglo ustrezno zrelost, ker je imelo dovolj časa in informacij. Velika je tudi 

nevarnost, da bi bili za odločitve zaslužni zlasti »glasni« člani, medtem ko bi strokovnjaki raje 

molčali in strokovna avtoriteta bi klonila pred močjo pritiska.  

 

Vodje pri izbiri »pravilnega« stila vodenja lahko upoštevajo faktorje, ki sta jih poimenovala 

Tannenbaum in Schmidt (Jung, 2011, str. 424): 

- karakteristike vodij: vrednostni sistem, zaupanje v sodelavce, kvalitete vodenja, 

občutek varnosti v določeni situaciji; 

- karakteristike zaposlenih: izkušnje, strokovne kompetence, angažiranost za probleme, 

pravice z ozirom na poklicni in osebni razvoj; 

- karakteristike situacije: način organizacije, lastnosti skupine, vrsta problemov, časovni 

odmik od dejanja. 

                                                 

26
 V raziskavi se je tudi izkazalo, da zaposleni v VDC-jih vodjem pripisujejo pozitivne osebnostne lastnosti in da 

so zadovoljni z njihovim delom. Iz tega smo sklepali, da v VDC-jih poteka dobro sodelovanje med vodji in 

zaposlenimi. Izhajajoč iz tega, smo v smernicah želeli poudariti njihovo pomembno vlogo pri zmanjševanju 

stresa ter povečanju zadovoljstva in motiviranosti pri delu.  
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Glede na to, da se zaposleni v VDC-ju zelo razlikujejo po stopnji in smeri izobrazbe, starosti, 

delovni dobi in še drugih faktorjih, je pomembno, da vodje izbirajo način vodenja, ki je 

prilagojen vsakemu posamezniku posebej. Mihaličeva (2008) govori o individualizaciji 

vodenja. Gre za tako imenovano vodenje po meri, ki povečuje tudi zadovoljstvo zaposlenih. 

Ukrepi vodje se prilagajajo posamezniku tako, da bo lahko dosegel večjo uspešnost, vendar na 

način, ki pa ne vzpostavlja različnih pogojev oziroma neenakopravno izraženih možnosti med 

zaposlenimi.  

 

Individualizacija vodenja se v praksi izvede tako, da pri vsakem posamezniku vodja posebej 

ugotovi in analizira, pod kakšnimi pogoji dosega najvišjo stopnjo lastne uspešnosti in 

učinkovitosti. Proučuje elemente dela in učenja, kot so: dinamika del in nalog, možnosti 

organiziranja pri delu, stopnjo inoviranja, način pridobivanja znanj in drugih kompetenc, 

stopnjo možnosti koordiniranja in vodenja, primernost za timsko, skupinsko ali individualno 

delo, način reagiranja na spremembe, stopnjo obvladovanja stresa, sočasno opravljanje več 

nalog, kompleksnost pri delu, obliko motiviranja, odziv na nagrade, stopnjo komunikativnosti 

in podobno. To izvede tako, da zaposlene opazuje pri delu in kako reagirajo glede na različno 

stanje navedenih elementov dela. Pripravi enostaven ocenjevalni list, na katerega beleži 

ugotovljeno visoko ali nizko uspešnost in učinkovitost glede na visoko ali nizko stopnjo 

posameznih elementov. Vzporedno pa vse zaposlene spodbudi, da se tudi sami ocenijo na ta 

način in da izrazijo mnenje, kaj jim pri delu najbolj ustreza za doseganje uspešnosti. Na 

osnovi pridobljenih ugotovitev vodja nato prilagaja način vodenja vsakemu posamezniku 

(prav tam).  

 

V nadaljevanju navajamo nekaj definicij različnih avtorjev o značilnostih, lastnostih in 

načinih vodenja uspešnih vodij, katerih bi se lahko bolje zavedali in praktično uporabljali tudi 

vodje pri vodenju zaposlenih v VDC-jih.   

 

Jung (2011) pravi, da je glede na okoliščine posamezne karakteristike potreben določen 

vodstveni stil. Da je vodja uspešen, mora znati realno oceniti različne vplivne faktorje in temu 

ustrezno prilagajati določeno vodstveno vedenje. Ivančičeva (2008) poudarja pomen 

pozitivnega vodenja kot osnovnega pogoja za uspeh vsakega tima in s tem celotne 

organizacije. Po njenem mnenju je vloga vodje, da zna povezovati ekipo posameznikov z 
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različnimi znanji, izkušnjami in talenti, da zna prepoznati in stimulirati dobre strani članov in 

nevtralizirati njihove slabosti oziroma prebuditi in razviti njihove potenciale. Po Mihaličevi 

(2008) je pravi vodja tisti, ki navdušuje, podpira, zaupa v tim, spodbuja in verjame v vsakega 

posameznika posebej in v tim kot celoto. Vodja, s katerim so zaposleni zadovoljni, gradi 

avtoriteto s strokovnostjo, z dobrim zgledom zaposlenim, se drži demokratičnega in 

zaposlenim prijaznega vodenja ter zaposlene podpira in jim pomaga. Najpomembnejše je, da 

ljudi postavlja na prvo mesto, saj organizacija lahko obstane le po njihovi zaslugi.  

 

Mihaličeva (prav tam) meni, da mora biti med vodjo in zaposlenim sklenjeno tako imenovano 

partnerstvo za uspeh. To pomeni, da vodja in zaposleni medsebojno enakopravno in aktivno 

sodelujejo, vsak prispeva svoj delež znanja, prizadevanj, naporov, idej in podobno, da bi 

uspešno dosegli skupni cilj. Vodja in zaposleni ne nastopajo kot nasprotniki, ampak kot 

zavezniki, ki imajo skupni interes in cilj, ki ga želijo doseči. Tovrstno sodelovanje namreč 

sproža zadovoljstvo in omogoča skupni uspeh pri delu.  

Vodja mora zaposlenim zagotoviti, da bodo pri delu in v organizaciji lahko dovolj samostojni 

oziroma neodvisni. Prav tako mora vzpostaviti suverenost vseh zaposlenih. Višji stopnji 

avtonomnosti in suverenosti namreč pomembno vplivata na višjo stopnjo zadovoljstva 

posameznika. Visoka avtonomija ne pomeni, da vodja nima več nobenega vpliva na 

zaposlene, temveč gre za spremembo njegove vloge. Vodja namreč nastopa kot vir podpore, 

spodbude, nudenja pomoči in podobno. Tovrsten odnos je neprimerno boljši za uspešnost in 

zadovoljstvo posameznika kot pa odnos, v katerem so zaposleni pod velikim vplivom vodje in 

preko katerega so preveč nadzorovani, nezmožni lastnega odločanja in presoje (prav tam).  

Za zadovoljstvo in uspešnost zaposlenih pri delu v VDC-ju je potrebno tudi, da vodje stalno 

in pravilno stimulirajo in motivirajo zaposlene. Pomembno je, da v ta namen izvajajo ukrepe, 

kot so: nagrajevanje, spodbujanje, podpiranje, sodelovanje, navduševanje … Pri tem so 

vodjem lahko v pomoč naslednji pristopi in ukrepi, ki jih Mihaličeva (2008, str. 26–27) 

označuje kot najučinkovitejše: 

- nagrajujmo vse uspehe zaposlenih, 

- zaposlenim izražajmo priznanje za prizadevnost pri delu, 

- pohvalimo vsak dosežek zaposlenega, 

- izpostavimo večje uspehe zaposlenih, 

- z zaposlenimi izvajajmo redne motivacijske sestanke, 

- zaposlenim čestitajmo za dosežke, 
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- nagrajujmo znanja in druge kompetence zaposlenih, 

- zaposlenim ponudimo pomoč in podporo pri delu, 

- na zaposlene prenašajmo naša znanja in izkušnje, 

- nagrajujmo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 

- zaposlenim izražajmo podporo pri delu, projektih in učenju, 

- izdelajmo motivacijske kartice s spodbudo in priznanjem, 

- zaposlenim omogočajmo pridobivanje kvalitetnih znanj in izkušenj, izpostavimo 

najboljše zaposlene v posameznem mesecu in letu, 

- zaposlene občasno nepričakovano nagradimo brez trenutnega vzroka, 

- izpostavimo vpliv uspehov posameznika na uspeh organizacije, 

- spodbujajmo in navdušujmo zaposlene, 

- izvajajmo manjše slovesnosti ob večjih dosežkih, 

- zaposlene redno povprašajmo po stanju in problemih pri delu, 

- najboljše posameznike javno izpostavimo kot dober zgled, 

- izvajajmo občasne skupinske motivacijske govore zaposlenim, 

- podeljujmo tudi pisna priznanja in pohvale zaposlenim, 

- ob posebnih priložnostih priredimo zabavna srečanja ali pogostitev, 

- zaposlenim predstavljajmo pomen njihovega dela, učinke in koristi, 

- izvajajmo individualne razgovore o željah, ambicijah in zadovoljstvu, 

- zaposlene presenetimo z drobnim darilcem ob rojstnih dnevih, 

- z zaposlenimi se kdaj odpravimo na timske igre ali zgolj druženje.   

Najboljši načini nagrajevanja so torej tisti, ki jih vodja izvaja dovolj pogosto, in sicer ob vseh 

uspehih, dosežkih in razvojnih napredkih zaposlenih. 

 

V VDC-ju je pomembno tudi to, da vodje zaposlene usposabljajo kot nosilce posameznih 

odgovornosti, pooblastil in pristojnosti, in sicer glede na zmožnosti, sposobnosti, lastnosti in 

podobno. Govorimo o delegiranju in na naslednji sliki predstavljamo njegove prednosti.  

 

Prednosti delegiranja za vodje in zaposlene so prikazane s sliko 27. 

 

Te reakcije in predstave imajo lahko nasprotne učinke, kot so prednosti delegiranja za vodje 

in zaposlene: 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 244 - 

 

Slika 27: Prednosti delegiranja (Jung, 2011, str. 451). 

 

Da bi delegiranje prinašalo večji uspeh, se morajo medsebojno skladati trije faktorji: 

- Naloge, ki so povezane s pozicijo. 

- Pristojnosti (kompetence), ki jih ima zaposleni, da bi bila naloga izpolnjena. 

- Odgovornost, ki sledi iz določitve nalog in z njimi povezane pristojnosti (Jung, 2011, 

str. 450). 

 

Vodjem v VDC-jih so v opozorilo lahko naslednji načini ravnanja, ki po Jungovem (2011, str. 

451) mnenju otežujejo delegiranje in jih je zato potrebno odpraviti: 

- Majhno zaupanje vodij v sposobnosti svojih sodelavcev in s tem povezan strah vodij 

pred napakami in posledicami. 

- Vodja ne prepozna uporabnih nasvetov zaposlenih. 

- Zaposleni ne smejo odprto izražati drugačnega mnenja o izvedbi določene naloge. 

- Strah vodij, da bi izgubili avtoriteto, če zaposleni nalogo prav tako dobro ali bolje 

izvedejo kot oni. 

- Vmešavanje v delegirano področje odgovornosti zaposlenih. 

 

Prednosti 

delegiranja 

Varčevanje časa vodilnega delavca 

in s tem omogočanje, da se 

koncentrirajo na lastno vodenje, 

usmerjanje in dosežke. 

Izboljšati pozitivno naravnanost 

delavcev do dela in organizacije z 

izboljšanjem kvalitete in 

zmanjševanjem izostankov z dela 

ter fluktuacije. 
Izpolnjevanje potreb delavcev po 

priznanju, samospoštovanju in 

samouresničitvi s povečanjem 

motivacije in zadovoljstva pri 

delu. 
Uporaba še neizkoriščenih 

sposobnosti delavcev s pomočjo 

spoznavanja njihovih potencialov 

in naraščajočih moči znotraj 

organizacije. 
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V VDC-ju se ugotavlja tudi pogosta napaka, da se na zaposlene prenese rutinska dela, 

zanimiva področja pa obdeluje vodstvo samo. Takšno ravnanje je kritično zato, ker zaposlene 

motivirajo ravno nove in zanimive naloge, ker s pomočjo teh nalog rastejo in v polni meri 

izkoriščajo svoje potenciale.  

 

Danes v VDC-jih tudi vse bolj govorimo o vodenju, ki je sposobno vplivati na druge ljudi, da 

sodelujejo v prizadevanjih za doseganje skupnih ciljev. Govorimo o karizmatičnem vodenju 

in vodenju z vizijo. Mnenja o tem, kakšno karizmo naj bi imeli vodje, so različna, mi pa 

povzemamo mnenje po Klemenčičevi (2005), ki pravi, da mora dovolj dober strokovnjak 

imeti velik pomen pri poznavanju konceptov dela in zadovoljivo znanje, zavest o mejah 

lastnih kompetenc, truditi se mora v smeri prepoznavanja lastnega kontratransferja ter imeti 

zadovoljive odnose v osebnem življenju.  

9.2.2 NAPREDOVANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH 

Zaposleni morajo na delovnem mestu imeti možnosti napredovanja in razvoja. Ugotovili smo, 

da delavci v VDC-ju izražajo nezadovoljstvo glede možnosti za napredovanje. Država s 

svojimi varčevalnimi ukrepi, ki omejujejo te možnosti, prispeva k demotivaciji zaposlenih. V 

smernicah, ki jih podajamo, se zato ne osredotočamo na napredovanje v smislu plačilnih 

razredov in nazivov, temveč na osebnostno in profesionalno rast, napredek in razvoj. Po 

mnenju Mihaličeve (2008, str. 60) ima vodja z izbiro učinkovitih metod pomembno vlogo pri 

spodbujanju razvoja zaposlenih, pri čemer se lahko opira na naslednje temeljne zakonitosti: 

- ukrepi in pristopi razvoja se izvajajo v soglasju z zaposlenim, 

- kvaliteta razvoja posameznikov je visoka za vse zaposlene, 

- ukrepi razvoja zaposlenih so transparentni, 

- možnosti razvoja so enake za vse zaposlene v organizaciji, 

- hitrost razvoja je prilagojena vsakemu posamezniku posebej, 

- razvoj zaposlenih se prvenstveno izvaja v dobro zaposlenega, 

- način razvoja enega zaposlenega ni nikoli v škodo nekoga drugega, 

- celosten in trajen razvoj vseh zaposlenih je prioriteta vodstva.  

Skrb vodstva je omogočiti zaposlenim, da v največji možni meri osebnostno in strokovno 

rastejo, kar se lahko doseže s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem.  
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9.2.2.1 Osebnostni razvoj zaposlenih 

Zaposleni v VDC-jih delajo v sistemu pomoči, zato morajo svoje metode neprestano 

prilagajati in usklajevati tudi s pričakovanji uporabnikov, staršev, sodelavcev, vodij, celotnega 

kolektiva, delovnega okolja, pa tudi s pričakovanji družbe. Na njihovo kvaliteto dela poleg 

strokovne usposobljenosti pomembno vpliva tudi njihova osebnost. Kakšen odnos bodo 

oblikovali z uporabniki in kako bodo pristopili do določenega problema, je odvisno tudi od 

njihovih osebnostnih značilnosti, izkušenj, vrednot, mnenj, stališč … (Emeršič, 2009).  

Brumnova (2005), ki je proučevala stališča podpornega osebja, ki dela z odraslimi osebami z 

motnjo v duševnem razvoju, do sprememb, ki se pojavljajo ob njihovem delu, pri njih samih 

ter v odnosu do drugih, je ugotovila, da je osebje najbolj zadržano prav do sprememb pri sebi. 

 

Pri delu v VDC-ju se kaže močna povezava med osebnostnim in profesionalnim razvojem, 

zato bi morali sistematično pristopiti k načrtovanju osebnostnega razvoja zaposlenih
27 

tako z 

vidika ciljev organizacije kot tudi želje vsakega posameznika.  

 

Bizjakova (2006) pravi, da imajo organizacije strategije in vizije, ki jih želijo doseči, vendar 

za njihovo dosego potrebujejo zaposlene. Prav tako pa imajo zaposleni svoje cilje, ki jih želijo 

doseči. In ne eden ne drug ne moreta doseči svojih ciljev drug brez drugega. Zato je še toliko 

bolj pomembno, da organizacija in njeni zaposleni skupaj načrtujejo razvojno pot. S tem 

istočasno dosegata cilje, ki so pomembni za obe strani. Eden izmed načinov, kako obdržati 

dobre zaposlene, je torej tudi plan osebnega razvoja
28

. To je sistematičen in načrtovan proces 

razvoja zaposlenih, ki vključuje predvidevanje potrebnega izobraževanja in treningov za 

zaposlene in predvidevanje potrebnega znanja. Organizacija mora zaposlenega spodbujati k 

njegovemu napredovanju in razvijanju ter ga usmerjati pri izbiri svojih ciljev. Seveda mora 

zaposleni pri tem sodelovati ter jasno izraziti svoja pričakovanja in mnenja. Le tako lahko 

organizacija in zaposleni skupaj načrtujeta prihodnjo pot, preko katere bosta oba dosegla višje 

stopnje svojega razvoja.   

 

                                                 

27
 Osebnostni razvoj posameznika po Možini (1984) pojmujemo kot splet osebnostnih lastnosti, vrednot, 

nagnjenj, motivov, stališč, interesov, ki skupaj z njegovimi sposobnostmi in znanjem ter delovnimi dosežki 

oblikujejo celovito osebnost.  
28

 Z načrtovanjem in razvijanjem osebnega razvoja zaposlenih se ukvarjajo v gospodarstvu, v javnem sektorju (v 

socialnih poklicih oz. konkretno v VDC-jih) pa temu ne pripisujejo pomembnosti, čeprav bi bilo to ravno tako 

(ali še bolj) nujno potrebno. Končni cilj zaposlenih v nekem podjetju v gospodarstvu in zaposlenih v VDC-ju je 

enak, in sicer čim bolj kvalitetno opraviti svoje delo. Torej kvalitetnemu opravljanju storitev vodenja, varstva in 

zaposlitve, ki ima za rezultat zadovoljne in izpopolnjene uporabnike, ne bi smeli pripisovati manjšega pomena 

kot kvalitetno opravljeni storitvi v gospodarstvu, katere rezultat je ustvarjeni dobiček. 
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S sistematičnim pridobivanjem novih spretnosti in znanj, zaposleni hitreje osebnostno rastejo. 

V pomoč pri spodbujanju osebnostnega razvoja zaposlenih v VDC-ju so lahko izhodišča 

nekaterih avtorjev. Peel (1992 po Bizjak, 2006) razume razvoj zaposlenega kot doživljenjski 

proces spodbujanja in razvijanja oblike njegovega delovnega življenja, tako da ta kar najbolje 

izkoristi svoje talente, veščine, znanje in interese, tako za svojo korist kot za korist 

organizacije. Noe (1994 po Bizjak, 2006, str. 23) pa opredeljuje načrtovanje osebnega razvoja 

kot proces, skozi katerega zaposleni predvsem: 

- spoznajo svoje vrednote, sposobnosti, prednosti in slabosti, 

- pridobijo informacije o možnostih napredovanja znotraj podjetja, 

- opredelijo cilje v karieri in 

- načrtujejo aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev.  

Armstrong (1991, str. 485 po Bizjak, 2005, str. 30–31) trdi, da je postopek osebnega razvoja 

vedno osnovan na podlagi vprašanja, kaj potrebuje organizacija. Vendar mora ta prepoznati 

tudi to, da organizacijske potrebe ne bodo zadovoljene, če bodo potrebe zaposlenih 

zanemarjene. 

Osebni razvojni načrt mora torej priznati, da: 

- morajo biti člani organizacije prepoznani kot zaposleni z unikatnimi potrebami ter 

zahtevami in sposobnostmi, 

- so zaposleni bolj motivirani s strani tistih organizacij, ki se odzivajo na njihove 

navdihe, 

- lahko zaposleni rastejo, se spreminjajo in iščejo nove usmeritve le, če jim damo prave 

priložnosti, spodbude in usmeritve. 

 

Maslowa hierarhija potreb postavlja samouresničevanje na vrh piramide, za katerega si ljudje 

prizadevajo po tem, ko so zadovoljili preostale, bolj osnovne potrebe. Peel (1992 po Bizjak, 

2006) vidi razvijanje in planiranje osebnega razvoja zaposlenega kot osrčje tega 

samouresničevanja, ki bo delovalo v najglobljih nivojih delovne efektivnosti, motivacije in 

osebnega izpopolnjevanja in s tem izboljševalo ne samo delovno življenje, ampak tudi 

privatno, družinsko in socialno sfero ter prosti čas. Pomanjkanje takšne zadovoljitve pa naj bi 

bilo eden izmed najmočnejših povzročiteljev stresa. Enako koristno je po njegovem mnenju 

planiranje osebnega razvoja tudi za organizacijo. Zaposleni namreč dajo največ od sebe le, 

kadar so postavljeni v pravo pozicijo. To pomeni, da jim je ponujen pravi razvoj ter trening, 

imajo podporo najboljšega vodstva in najbolj ustrezne možnosti za rast. 
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Pri spodbujanju razvoja zaposlenih v VDC-jih bi morali biti bolj pozorni tudi na element 

obogatitve dela. Podlaga za motivacijski pristop je Hackman-Oldhamov (1976 po Treven in 

Treven, 2011) model za preoblikovanje dela, v katerem gre za izboljšanje vsebinskih dejavnikov 

dela in značilnosti dela. Ugotovila sta, da je uspešnost zaposlenih pri delu močno odvisna od tega, 

kako občutijo pomembnost svojega dela. Delo štejejo kot resnično pomembno takrat, ko zahteva 

uporabo različnih spretnosti in sposobnosti, dokončanje celote in hkrati izpeljavo posameznih 

razpoznavnih opravil, znatno vpliva na življenje ali delo drugih ljudi, omogoča samostojnost pri 

opravljanju nalog in zagotavlja povratne informacije. 

Za osebnostni razvoj in motiviranost pri delu je ključna tudi prisotnost izziva. Po Mihaličevi 

(2008) izziv spodbudimo in nato ohranjamo tako, da je zahtevnost del in nalog, ki jih opravlja 

zaposleni, vedno v skladu in malenkost nad njegovimi sposobnostmi in nikoli pod njimi. 

Vzporedno pa je za ohranjanje izziva potrebno poskrbeti tudi, da delo ne postane monotono. 

V primeru enakih in ponavljajočih se del in nalog pa je potrebno implementirati spremembe 

vsaj v načine dela, delovne pogoje ali okolje. VDC-ji z bogato izbiro različnih programov 

zaposlenim lahko ponudijo izzive na različnih področjih – pri kooperantskem delu, pri 

ustvarjanju v okviru lastnega programa, pri različnih športnih, likovnih, izobraževalnih 

dejavnostih … Pomembno je, da vodje prepoznajo močna področja za vsakega posameznega 

zaposlenega in ga spodbudijo, da svoja znanja in talente vnese v delo. Izziv pri delu pa 

intenzivno razvijajo tudi s tem, da zaposlene spodbudijo k opravljanju nalog, ki so nad 

njihovimi pričakovanji. Tako dobijo samopotrditev, s tem pa zagon za nove naloge in 

opravila.  

Po Mihaličevi (2008) je za visoko motiviranost zelo pomembno tudi, da vodje med 

zaposlenimi odpravljajo znake malodušja, obupavanja, pesimizma in podobno, saj se ti znaki 

nevarno hitro širijo na druge. Ključnega pomena je, da ne dovolijo vedenja zaposlenih, ki je 

destruktivno, škodoželjno, zavistno in na osnovi katerega posamezniki namerno povzročajo 

škodo drugim, zavajajo, širijo neresnične informacije in manipulirajo.  

 

Načrtovanje osebnega razvoja v VDC-ju lahko predstavlja prednosti tako zaposlenim kot 

organizaciji, vendar med njima mora obstajati povezava in usklajenost.  

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Emeršič Urška; Doktorska disertacija 

 

 - 249 - 

9.2.2.2 Izobraževanje zaposlenih 

 

Za izobraževanje je s strani države namenjenih vedno manj sredstev. Glede na to, da je v 

VDC-ju zelo heterogena izobrazbena struktura in da med zaposlenimi prevladujejo delovni 

inštruktorji in varuhi z različnimi predznanji različnih tehničnih poklicev in strok, je 

izobraževanje in dodatno usposabljanje nujno potrebno.  

Podjetje Firis (Firis:izobraževanje, 2014), ki se ukvarja z izobraževanjem zaposlenih v 

socialnem varstvu, vsako leto organizira izobraževalne programe za delovne inštruktorje, ki 

so razdeljeni na štiri vsebinske module: 

- vodenje uporabnika pri delu v VDC-ju, 

- usposabljanje uporabnika za samostojno delo in življenje, 

- organizacija in izvedba kreativne dejavnosti in 

- strokovna načela in metode dela v socialnem varstvu. 

Izobraževalni seminar je usklajen s katalogom strokovnih znanj in spretnosti, zahtevanim za 

pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije delovni inštruktor oz. delovna inštruktorica. 

Postopek njene pridobitve pa je povezan s preverjanjem in potrjevanjem, pri katerem kandidat 

oziroma kandidatka dokazuje svojo usposobljenost ter znanje za učinkovito opravljanje 

določenih opravil za poklicno kvalifikacijo delovni inštruktor. 

V praksi se ugotavlja, da se zadnja leta zaradi varčevanja in pomanjkljivih sredstev za 

področje izobraževanja teh seminarjev udeležuje tudi vse manj delovnih inštruktorjev.   

Dodaten razlog je mogoče tudi v tem, da dokazljivost usposobljenosti za opravljanje del za 

delovnega inštruktorja, ni pogoj za zaposlitev na tem delovnem mestu, kar menimo, da bi bilo 

nujno potrebno. Na tak način bi zaposleni z različnimi poklicnimi izobrazbami dobili vsaj 

osnoven teoretičen vpogled v delo z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju. Prav 

tako pomembno bi bilo uvesti usposabljanje z nacionalnim preverjanjem usposobljenosti za 

varuhe in varuhinje, saj le-ti osem ur neposredno delajo z uporabniki, imajo pa različna 

predznanja
29

. 

 

V praksi smo zaznali nujnost posredovanja številnih izobraževalnih vsebin za vse zaposlene. 

Za posamezna delovna mesta naštevamo le nekatere izmed njih: 

1. Izobraževalne vsebine za delovne inštruktorje in varuhe: 

                                                 

29
 Ta predznanja dostikrat niso v nikakršni oz. zelo majhni povezavi z delom, ki ga opravljajo. 
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- temeljne vrednote življenja odraslih OMDR (možnosti ubire, normalizacija, 

samostojnost, aktivnost, intimno življenje …), 

- razvoj sposobnosti pri uporabnikih, 

- pridobivanje osnovnih življenjskih veščin, 

- načela in metode dela z odraslimi OMDR, 

- učenje uporabnikov samozavesti in primernega vedenja, 

- vključevanje uporabnikov v življenje in delo, 

- pomen zaposlitve za odrasle OMDR, 

- tehnike in metode dela pri vključevanju uporabnikov v zaposlitev, 

- komunikacija z uporabniki, 

- reševanje kriznih situacij pri uporabnikih, 

- sodelovanje s starši, 

- odkrivanje še neodkritih sposobnosti uporabnikov, 

- aktivna udeležba uporabnikov v okolje, 

- zagovorništvo … 

2. Izobraževalne vsebine za strokovne delavce: 

- prepoznavanje potreb, sposobnosti in spretnosti uporabnikov, 

- ustvarjanje primerne podporne mreže za uporabnike, 

- uresničevanje pravic uporabnikov, 

- upoštevanje načel in metod dela z OMDR, 

- oblikovanje, izvajanje in evalvacija individualnega načrta, 

- zagovorništvo, 

- principi skupinske dinamike, 

- prepoznavanje kriznih stanj pri posamezniku, 

- konstruktivni načini reševanja kriznih situacij, 

- sposobnost interveniranja v krizni situaciji, 

- identificiranje poklicnih možnosti za OMDR, 

- principi izobraževanja v odraslosti,  

- dejavnosti v okviru vseživljenjskega učenja, 

- staranje OMDR (biološke, psihološke in socialne spremembe), 

- dejavnosti za ohranjanje kvalitete življenja v starosti… 
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Znotraj organizacije je potrebno tudi razmišljati, kako posredovati čim več znanj širšemu 

krogu zaposlenih oziroma kako spodbujati interna izobraževanja znotraj VDC-ja in med 

VDC-ji. Določenega izobraževanja se običajno zaradi finančnih omejitev lahko udeleži le 

manjše število zaposlenih, zato je nujno spodbujanje  posredovanja znanj iz izobraževanj 

ostalim sodelavcem. 

 

V VDC-ju je letno potrebno pripraviti prioritetne izobraževalne vsebine, ki se navezujejo na 

letne cilje. Jung (2006, str. 281) pravi, da se pri izobraževanju posebno pozornost mora 

posvetiti metodam izobraževanja, ki so lahko: 

- aktivne in pasivne glede na stopnjo učečih udeležencev pri obdelavi učnega materiala; 

- metode oblikovanja posameznikov ali skupin glede na število udeležencev; 

- notranje in zunanje metode glede na nosilce ukrepov; 

- metode izobraževanja in izpopolnjevanja na delovnem mestu ali izven delovnega 

mesta glede na kraj izobraževanja.   

 

Po Jungu (prav tam, str. 281) povzemamo naslednje vsebine izobraževanja, ki bi jih kazalo 

uvesti tudi v VDC-ju: 

- trening »near  the job« - učenje preko projektov in »krožkov kakovosti«. Učenje v 

projektnih skupinah se odvija v drugačnem okolju in pod drugačnimi pogoji. Pri 

krožkih kakovosti se udeležijo določene delovne skupine, kjer ima pomembno vlogo 

moderator. Ta je poleg strokovnega vodenja odgovoren tudi za odpravljanje težav pri 

navezovanju stikov. 

- trening »out of  the job« - pripravljanje zaposlenih na notranjo ali zunanjo zamenjavo 

delovnega mesta ali na stanje mirovanja, pri čemer ima pomembno mesto socialni in 

družbeni učinek.   

- »mentalne metode« - ponavljajoče razmišljanje, npr. predstavljati si eno od naučenih 

dejavnosti. V kombinaciji opazovanja in praktične izvedbe z mentalnim treningom 

dosežemo boljše učne rezultate. Pri tem razlikujemo kognitivni trening, kar pomeni 

ponavljajoče, usmerjeno razmišljanje o eni od učnih senzo-motoričnih dejavnosti, in 

imaginativni trening, kar pomeni načrtno si predstavljati kompleksen, razčlenjen in 

medsebojno usklajen potek dogajanj. Glavni cilj mentalnih treningov je naučiti se 

sposobnosti, kako modificirati situacijam ustrezen potek dogodkov pod 
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spreminjajočimi pogoji. Ta aspekt je pri konvencionalnih metodah do sedaj še malo 

upoštevan.   

- Študije primera - simuliranje vsakdanjih problemskih situacij v določeni organizaciji. 

Pri tem mora skupina, ki obdeluje primer, v določenem času s pomočjo danih 

informacij in aktivnim delom predlagati določene rešitve. Posamezna skupina pri 

zaključnem izvajanju lahko teoretična spoznanja združi s praktičnimi izkušnjami in jih 

predstavi drugim. Preko študij primerov udeleženci razvijajo analitične sposobnosti, ki 

jim v vsakdanji praksi pomagajo pri izbiri in soočenju z odločitvami, okrepi se njihova 

pripravljenost za kooperativno delovanje, izmenjujejo si izkušnje in iščejo rešitve, 

okrepijo osebnostne značilnosti in dvigajo samozavest.  

- Izobraževalni dopust (»Bildungsurlaub«) je definiran kot izredni dopust, plačano 

izobraževanje, z namenom dodatnega poklicnega izpopolnjevanja, in traja nekaj dni. 

Udeleženci pokrijejo stroške prireditev (tečaji, nastanitve …). Poleg konkretnih 

strokovnih ciljev so formulirani tudi naslednji učni cilji: motivacija za nadaljnje 

učenje, usposobljenost (primernost) za nadaljnje izobraževanje in spoznavanje učenja, 

naravnanega na prakso.  

- Podporne skupine in skupine za izmenjavo izkušenj se od ostalih metod razlikujejo po 

tem, da v svojem delovanju niso povezane z določenimi pedagoškimi principi. 

Njihova naloga je dati udeležencem v rednih ali nerednih razmakih priložnost, da 

izmenjajo izkušnje in mnenje o določenih problemih.    

 

Devjakova (2005) pravi, da učeča se družba ali družba znanja ne more brez pridobivanja 

novega znanja, ki se dosega na različne načine, od bolj formalnega do neformalnega. Sedanji 

čas pa zahteva tudi sodelovanje: med posamezniki, med institucijami, med družbami ipd.« 

Kozoderc (2006) pravi, da se v današnjem času poleg zahtevanega formalnega znanja vedno 

bolj zahtevajo tudi različna neformalno pridobljena znanja. Od zaposlenih se pričakujejo 

določene lastnosti, ki jih poimenuje zaposlitvene spretnosti oziroma funkcionalne ali 

prenosljive spretnosti. Te spretnosti niso usmerjene v določen poklic, ampak se dotikajo vseh 

poklicev. Pri delodajalcih so zelo zaželene, pri zaposlovanju pa posamezniku prinašajo 

konkurenčno prednost. Cotton (2001, po Kozoderc, 2006, str. 61) navaja pregledno delitev 

(tabela 68) zaposlitvenih spretnosti, katere so zaželjene tudi pri zaposlenih v VDC-jih.  
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Tabela 74: Delitev zaposlitvenih spretnosti (Cotton, 2001, po Kozoderc, 2006, str. 61) 

Temeljne spretnosti 
Miselne spretnosti višjega 

reda 

Čustvene spretnosti in 

stališča 

- govorna komunikacija 

(govorjenje in poslušanje) 

- branje, posebno 

razumevanje in sledenje 

navodilom 

- osnovno računanje 

- pisanje 

- reševanje problemov 

- spretnosti in strategije 

učenja 

- ustvarjalno in inovativno 

razmišljanje 

- sprejemanje odločitev 

- zanesljivost in odgovornost 

- pozitiven odnos do dela 

- vestnost, natančnost in 

učinkovitost 

- medosebnostne spretnosti, 

sodelovanje, timsko delo 

- samozaupanje, pozitivna 

samopodoba 

- prilagodljivost 

- navdušenje, motivacija 

- samodisciplina in 

samoodgovornost 

- primerno oblačenje 

- poštenost, integriteta 

- zmožnost delati brez 

nadzora 

 

Po Merkač Skokovi (2005) je v organizaciji vsak posameznik odgovoren za svoj osebni 

razvoj in kariero. Dolžan se je usposabljati in spremljati napredek v stroki in v zahtevah dela 

ter se odzivati na možnosti, ki jih ima znotraj sistema. Vsekakor pa je tudi v interesu podjetij, 

da jim pri tem pomagajo in nudijo pomoč, ki vključuje nenehno skrb za njihov razvoj, 

usposabljanje in napredovanje.  

 

Kot možnosti dodatnega izobraževanja in refleksije v poklicu, v nadaljevanju ločeno 

predstavljamo svetovanje, supervizijo in koučing, ker menimo, da v VDC-ju predstavljajo 

pomemben prispevek k razvoju profesionalne osebnosti zaposlenih. 

9.2.2.2.1 Svetovanje 

Ameln v. in Kramer (2007) menita, da institucije pri razvijanju procesov učenja in 

spreminjanja ter uvajanja novih konceptov potrebujejo organizirano svetovanje kot storitev, ki 

s strokovnimi in metodičnimi izkušnjami podpira razvoj. Svetovalci izhajajo iz nekaterih 
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svetovalnih osnov in filozofij, svoje ravnanje pa prilagajajo situacijskim potrebam institucije, 

konkretnim nalogam in udeležencem. Glede na to razlikujejo šest dimenzij svetovanja v 

instituciji s konkretnimi vsebinami, katerih se lahko poslužujemo tudi v VDC-ju. Prikazujemo 

jih v naslednji tabeli. 

 

Tabela 75: Dimenzije svetovanja v instituciji s tematskimi področji (Ameln v. in Kramer, 

2007, str. 4). 

DIMENZIJE SVETOVANJA VSEBINE 

tematska področja Komunikacija, konflikt, vodenje, 

organizacijska kultura, izbira osebja, 

intelektualne kompetence, razvijanje 

kvalitete ... 

oblike Koučing, supervizija, seminarji, treningi, 

timsko delo … 

osnove svetovanja Organizacijske teorije, osnova svetovanja, 

definiranje vlog, temeljna izhodišča in 

predstave svetovalca … 

metode svetovanja Predavanje, delo v majhnih skupinah, tehnike 

vprašanj … 

svetovalni kontekst Kontakt, vprašanje, sestava skupin, kultura 

organizacije, odpori … 

področja intervencij Razvoj posameznikov, razvoja timov, 

oddelkov, razvoj organizacije (struktura, 

kultura) … 

 

Svetovalec razpravlja z udeleženci, kateri nivoji intervencij, katere oblike in katere metode so 

najbolj primerne, da bi se dosegli cilji organizacije in rešili aktualni problemi. Ponazori tudi, 

katere posledice učenja in spremembe v obdobju svetovalnega procesa je možno pričakovati, 

in na katerih mestih je potrebno korigirati napačne predstave in nerealistična pričakovanja 

(Emeršič, 2009). 
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Stalno razvijanje storitev VDC-jev in napredek je možen samo, če se v procesu svetovanja 

obravnava in deluje tako na emocionalno kot tudi kognitivno dimenzijo sprememb. Ameln v. 

in Kramer (2007, str. 6) pri svetovanju ločita: 

- verbalne metode (seminarji, predavanja, diskusije, delo v majhnih skupinah …) in 

- praktične oziroma uporabne metode (psihodrama, igre vlog, sociodrama, »igra 

načrta«, doživljajski tabori …).  

Avtorja poudarjata pomen uporabnih (praktičnih) metod pri osvetlitvi praktičnega delovanja 

timov in nakazovanju njihovega optimalnega delovanja, pri izboljšavi organizacijskih struktur 

in procesov ter razvoju kvalitete. Menita tudi, da se s praktičnimi metodami tudi hitreje 

identificira problemska področja in razvija možne rešitve. Po Emeršičevi (2009) pa so te 

metode posebej učinkovite zato, ker se pomembno dotikajo emocionalnega nivoja. 

Zaposlenim pomagajo, da zavzamejo lastna stališča, razvijejo različne predstave o ciljih, nato 

pa se oblikujejo skupne poti do teh ciljev. Že obstoječe lahko postavijo pod vprašaj in 

nakažejo odprtost do novih. Metode pomagajo tudi pri zmanjševanju strahov in zadržkov ter 

oblikujejo okvir za skupno razvijanje organizacij od načrtovanja pa do implementacije. 

9.2.2.2.2 Supervizija 

V VDC-ju so zaposleni večino svojega delovnega časa v neposrednem stiku z uporabniki. Pri 

delu se pogosto srečujejo z različnimi stiskami, konflikti, občutki neučinkovitosti, stresom in 

izgorelostjo, zato je pomembno, da se vključujejo v supervizijske procese.  

 

Supervizija zaposlenim predstavlja dodatno izobraževanje, svetovanje in refleksijo v poklicu, 

s tem pa tudi pomemben prispevek k razvoju profesionalne osebnosti. Gogala Švarc (2002, 

str. 54) pravi, da se zaposleni z učenjem reflektiranja svojih delovnih izkušenj učijo o sebi, o 

zahtevah dela in si postavljajo učne cilje oziroma vidike, ki jih nameravajo razvijati, da bi se 

približali želenemu cilju – delovanju kot profesionalna osebnost. Po Koboltovi (2004) 

supervizijski proces udeležencem daje priložnost za evalvacijo lastnega konstruiranja in 

razumevanja poklicne resničnosti, hkrati pa priložnost za odgrnitev načinov, kako poklicno 

resničnost konstruirajo drugi. Gre za skupinsko učenje, kjer je potrebno, da posamezniki 

opustijo nekatere vidike svojih »kognitivno-emocionalnih map«, ko se razgrnejo novi vidiki 

razumevanja, ki jih prispevajo drugi člani skupine. Žorga (2002) pravi, da je preko supervizije 

poudarjen proces poklicne refleksije in učenja, ki omogoča zaposlenim, da z lastnimi 

izkušnjami prihajajo do novih strokovnih in osebnih spoznanj, da integrirajo praktične 
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izkušnje s teoretičnim znanjem in da usklajujejo svoje osebnostne značilnosti in oseben način 

delovanja s poklicnimi zahtevami ter spretnostmi. 

Belardi (2002, str. 15–16) pa poudarja, da pri superviziji ne gre za psihoterapijo, svetovanje, 

kontrolo ali strokovni nadzor, temveč je njena prednostna naloga izboljševati pogosto oteženo 

komunikacijo in odnose, ki lahko pomaga na treh nivojih: 

- na nivoju uporabnikov (odnosi na delovnem mestu, kontakti …), 

- na nivoju zaposlenih (sodelavci, vodje timov, podrejeni in nadrejeni …) in 

- na organizacijskem nivoju (izboljšanje timskega dela, komunikacije, notranje 

organizacije, hierarhije …). 

 

Supervizija je poleg metode profesionalne rasti opredeljena tudi kot metoda učenja novih 

veščin in zmanjševanja odporov pri vpeljevanju novosti v vsakdanjo rutino (Rupar in Rupnik 

Vec, 2010). Njeno vlogo v VDC-ju lahko vidimo ne le na ravni rasti posameznikov, temveč 

tudi pri spreminjanju kulture organizacije. Ruparjeva in Rupnik Vecova (prav tam) pravita, da 

je namen supervizije v ozaveščanju temeljnih predpostavk in vrednot ter raziskovanje 

alternativnih možnosti razmišljanja, doživljanja in ravnanja. Če se odvija znotraj organizacije 

in je vanjo vključena kritična masa posameznikov ter vodstveni tim, lahko učinkovito 

prispeva k učenju tako posameznika (spremembe na individualnih ravneh) kot celotne 

skupnosti (od sprememb v procesih in strategijah vodenja in odločanja, sprememb 

predpostavk in vrednot do sprememb v kulturi organizacije). Po Klemenčič Rozmanovi 

(2010) ima supervizija podporno funkcijo pred izgorevanjem, ker z njeno pomočjo lažje 

postavimo meje med zasebnim in strokovnim življenjem. In zato, ker sta osebni in strokovni 

razvoj medsebojno povezana, so obrati v supervizijskem procesu izjemno presenetljivi; 

situacija, ki nas je poklicno angažirala, nam bo morda odprla nove uvide tudi na zasebnem 

področju, bo torej vplivala na naš osebni razvoj in obratno. Pomemben prispevek supervizije 

v VDC-ju lahko opišemo tudi z besedami Veca (2012), ki pravi, da je njen cilj razvoj bolj 

integrirane osebnosti. Kadar imajo strokovni delavci znanje in poklicne spretnosti ustrezno 

integrirane s svojimi osebnostnimi značilnostmi, zmožnostmi in preobčutljivostmi, jim to 

omogoča, da se v poklicnih položajih odzivajo uglašeno, delujejo torej skladno s svojimi 

mislimi, občutki in željami, pri tem pa upoštevajo tudi strokovno doktrino in zahteve ter 

dejanske možnosti konkretnih enkratnih okoliščin.  
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9.2.2.2.3 Koučing 

Koučing je tehnika, ki je v VDC-jih manj poznana in uporabljena kot supervizija, zagotovo pa 

bo v prihodnosti zaradi številnih prednosti pridobivala na pomenu
30

.  

 

Koučing je najpogosteje opredeljen kot interaktivni proces, ki pomaga posameznikom, 

podjetjem in ustanovam, da dosežejo hitrejše in boljše rezultate. Pri tem se uporabljajo 

posebne tehnike, ki uporabnika privedejo do lastnega miselnega procesa in razvoja. Večinoma 

je poglavitno vodilo dobrega koučinga zaupanje v sposobnosti zaposlenega, da ima vse vire 

(znanje, izkušnje …), ki jih potrebuje, da lahko doseže še več. Koučing z zaposlenimi je 

namenjen izboljšanju delovne uspešnosti in odnosa do dela (Vec, 2012).  

 

Po Kesslu (2010) je koučing bolj učinkovita metoda učenja kot razni treningi in seminarji. 

Prilagojen je posamezniku in njegovemu trenutnemu vprašanju ali problemu za razliko od 

»menija en odgovor za vse«, ki se nudi na mnogih seminarjih. 

 

Z uporabo koučinga dosežemo večjo učinkovitost in uspešnost ter zadovoljstvo v poklicnem 

in osebnem življenju. Cilji koučinga so: samostojnost pri delu, zmanjšanje stresa, celostno 

izboljšanje, izboljšanje motivacije, izboljšanje rezultatov dela.  

Značilnosti, ki so bistveni sestavni del koučinga (Grant, 2001; Grant, 2006; ICF, 2004 po 

Kessel v., 2010), so: individualizirana, sodelovalna aktivnost, ki je usmerjena na klienta in na 

rezultat; usmerjenost na konstruiranje rešitve in ne na analiziranje problemov; aktivnost, 

usmerjena v zastavljanje in dosego ciljev ob sodelovanju kouča in koučiranca; konstruiranje 

sistemskega in v cilj usmerjenega procesa, da bi se pospešilo doseganje cilja; kouč kot ekspert 

v pospeševanju oblikovanja aktivnosti, ki bodo vodile k doseganju ciljev. 

 

Aktivnosti koučinga lahko uvrščamo v tri splošne nivoje (Grant in Cavanagh, 2004; 

Witherspoon in dr., 1996 po Kessel v., 2010, str. 29): 

- Koučing spretnosti je lahko kratkotrajen in zahteva od kouča osredotočenost na 

specifična vedenja. 

- Koučing delovanja ali koučing za višanje učinkovitosti, ki se osredotoča na 

koučirančevo učinkovitost v njegovi / njeni trenutni situaciji, na procese, s katerimi bi 

                                                 

30
 Koučing se sicer bolj uporablja na področju podjetništva. 
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koučiranec lahko dosegel cilje, premagoval ovire, ter na vrednotenje in opazovanje 

delovanja. 

- Razvojni koučing ali koučing za razvoj se osredotoča na raziskovanje in večanje 

kompetenc in značilnosti, potrebnih za delo ali vlogo. Ta vrsta je pogosto povezana s 

prehodi, prestrukturiranjem in tehnološkim spreminjanjem v organizaciji.  

Koučing v VDC-ju bi bil lahko namenjen posameznikom, skupinam, posameznemu timu in 

celotni organizaciji ter usmerjen v različna področja, o katerih govori Kessel (2010, str. 16–

25): osebni in življenjski (stili/veščine) koučing, koučing zdravja, koučing zaposlenih, 

supervizijski koučing, koučing kot del aktivnosti vodstva, koučing nadrejenega … 

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica, znotraj katerega delujeta VDC 

Radovljica in VDC Jesenice, so zaposleni
31

 vključeni v koučing, kjer spoznavajo in izkušajo 

preproste in praktične metode za povečanje produktivnosti, kreativnosti in učinkovitosti. 

Preko različnih testov, teoretičnih spoznanj, diskusij in  izmenjave mnenj se seznanjanjo tudi 

s svojimi močnimi in šibkimi točkami. V timu poskušajo povezati doprinos vsakega 

zaposlenega k doseganju zastavljenega cilja – k dvigu kvalitete življenja odraslih oseb z 

motnjo v duševnem razvoju. Svoja znanja in spoznanja širijo naprej tudi na delovne 

inštruktorje in varuhe.  

9.3 EVALVACIJA 

Evalvacija temelji na sistematičnih pisnih podatkih in njihovi analizi vrednotenja oziroma 

ocenjevanja cilja, torej povečanja motivacije in zadovoljstva zaposlenih v VDC-jih. Na osnovi 

izvedenega merjenja zadovoljstva zaposlenih pridobimo temeljne informacije o trenutnem 

stanju zadovoljstva. Vrednotenje poteka po kriterijih, ki se oblikujejo na podlagi zastavljenih 

ciljev in strokovnih meril. Vrednoti se primernost in učinkovitost določenih strategij. Z 

evalvacijo ugotavljamo, ali je stanje v skladu s pričakovanju. Ugotovitve so lahko osnova 

skupnega razmisleka zaposlenih in vodstva o potrebnih dopolnitvah in/ali spremembah načrta 

glede spodbujanja zadovoljstva in motivacije pri delu v VDC-ju (razmislek o novih 

dolgoročnih ciljih,  potrebnih spremembah pri vsebinah dela, organizaciji dela, spremembah v 

odnosih  itd.).   

Po Mihaličevi (2008) je priporočljivo, da merjenje stopnje zadovoljstva zaposlenih izvajamo 

vsaj enkrat letno, pa tudi pred, med in po uvajanju radikalnih sprememb v organizaciji. Tako 

ser lažje spremlja, kako so posamezne spremembe v organizaciji sprejeli zaposleni, kakšen 

                                                 

31
 Zaenkrat sano vodje in strokovni delavci 
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učinek so povzročile na zadovoljstvo in podobno. Avtorica (prav tam) meni, da se vzporedno 

s tem lahko izvede tudi analiza individualnih dejavnikov zadovoljstva zaposlenih, ali pa se jo 

združi z drugimi pristopi, kot so redni letni razgovori in podobno.  

 

Evalvacije se lahko izvaja na ravni posameznega VDC-ja ali na ravni vseh VDC-jev. 

Z vidika kakovosti opravljene storitve vodenja, varstva in zaposlitve lahko rečemo, da je 

evalvacija zadovoljstva in motiviranosti zaposlenih v VDC-ju potrebna, če ne celo nujna. 
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10 ZAKLJUČEK 

 

Varstveno-delovni centri opravljajo storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Te osebe so vse življenje odvisne od 

pomoči in podpore drugih, zato kvaliteta njihovega življenja ni odvisna le od njih samih, 

temveč v veliki meri tudi od zaposlenih, ki delajo z njimi. Pomembno je, da se le-ti stalno 

izpopolnjujejo in razvijajo kvaliteto svojega dela, kar je možno doseči le s stalnim 

vzdrževanjem visokega nivoja motiviranosti za delo.  

V teoretičnem delu smo predstavili motive, pomembne za delo, in motivacijske teorije 

Maslowa, Herzberga, Hackman-Oldhama, Vrooma in Locka. Bili smo mnenja, da so 

zaposlenim, glede na naravo dela in na težave, ki se pojavljajo v VDC-jih, teoretična 

izhodišča omenjenih teorij lahko v pomoč pri spodbujanju motivacije.  Podali smo tudi vidike 

zadovoljstva zaposlenih in prikazali nekatere učinkovite modele vodenja. 

V praksi se pogosto kažejo težave z delovno motivacijo zaposlenih v VDC-jih. Izvirni 

znanstveni prispevek doktorske disertacije je v analiziranju specifičnosti motivacijske 

naravnanosti pri zaposlenih v VDC-jih, kar na našem področju še ni bilo raziskano. Preko 

anketnih vprašalnikov (Vprašalnik VIE za merjenje motivacije in Vprašalnik JDI za merjenje 

zadovoljstva pri delu) smo proučevali  motivacijsko naravnanost zaposlenih glede na njihov 

spol, starost, stopnjo in smer izobrazbe, delovno mesto, delovno dobo v VDC-ju, velikost 

kolektiva, v katerem delajo, in glede na razlog, zaradi katerega so se odločili delati z 

odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju. Raziskovali smo tudi zadovoljstvo 

zaposlenih z različnimi vidiki dela. V raziskavo so bili vključeni zaposleni iz različnih VDC-

jev po Sloveniji in sicer skupno 193 zaposlenih. Večino v vzorcu so predstavljali: 

- glede na spol – ženske, 

- glede na starost – zaposleni, stari od 30 do 50 let, 

- glede na delovno mesto – varuhi, delovni inštruktorji in skupinski habilitatorji, 

- glede na stopnjo izobrazbe –  zaposleni s V. stopnjo izobrazbe, 

- glede na delovno dobo v VDC-ju – zaposleni, ki v VDC-ju delajo do 10 let, 

- glede na velikost kolektiva – zaposleni, ki delajo v VDC-ju z 10–30 delavci, 

- glede na razlog, da so se odločili za delo v VDC-ju – želja po delu z osebami z motnjo 

v duševnem razvoju.  
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Z raziskavo smo ugotovili, da je zaposlenim izredno pomembno, da so zadovoljni s samim 

delom in da jih delo veseli, da imajo prijateljske odnose s sodelavci, da imajo pri delu dovolj 

samostojnosti in da so informirani o dogajanjih v organizaciji.  

Kadar zaposleni dobro opravljajo svoje delo, lahko pričakujejo več zadovoljstva in veselja s 

samim delom in več samostojnosti pri delu, ne morejo pa pričakovati boljših možnosti za 

rešitev stanovanjskega problema, pomoči organizacije pri reševanju osebnih problemov in 

manjše obremenitve z delom. Najbolj negotovi so pri tem, ali lahko pričakujejo višji osebni 

dohodek in boljše možnosti za zaposlitev drugje (izven organizacije). Glede na odgovore smo 

ugotavljali, da ima večina zaposlenih visoko odgovornost do dela, da pa večina ni dovolj 

motivirana za delo oz. ne ve, kaj lahko pričakuje, če dobro opravi svoje delo.  

Stališča zaposlenih, povezana z motivacijo za delo, se bistveno ne razlikujejo glede na spol in 

velikost kolektiva. Pomembne razlike so se pojavile med stališči zaposlenih glede na njihovo 

starost. Mlajšim od 40 let se zdi precej bolj pomembno, da imajo možnosti za zaposlitev 

drugje kot starejšim od 50 let. Pomembnost rešitve stanovanjskega problema bolj izražajo 

mlajši od 30 let kot starejši od 40 let. 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da se pomembno razlikujejo tudi nekatera stališča zaposlenih 

glede na delovno dobo v VDC-ju. Pravično plačilo za vloženi trud se zdi zaposlenim, ki v 

VDC-ju delajo več kot 25 let, bolj pomembno kot tistim, ki so v VDC-ju zaposleni od 16 do 

20 let. Zaposlenim, ki v VDC-ju delajo manj kot 3 leta, se možnosti za zaposlitev drugje zdijo 

bolj pomembne kot tistim, ki so tam zaposleni od 21 do 25 let. Zaposleni, ki v VDC-ju delajo 

daljši čas (od 21 do 25 let) tudi pogosteje kot zaposleni, ki tam delajo krajši čas (do 3 leta), 

menijo, da ob dobro opravljenem delu ne morejo pričakovati manjših obremenitev z delom, se 

pa njihova stališča za izboljšanje delovnih pogojev v praksi bolj upošteva.  

 

Ugotovili smo tudi statistično pomembne razlike med zaposlenimi glede na stopnjo izobrazbe. 

Zaposlenim z višjo izobrazbo (VI. stopnja in več) se zdi bolj pomembno, da so zadovoljni z 

delom, da jim je delo v veselje in da imajo možnosti za strokovno izpopolnjevanje, kot 

zaposlenim z nižjo izobrazbo. Zaposleni z nižjo izobrazbo pa izražajo pomembnost pomoči 

organizacije pri reševanju osebnih težav. Zaposleni z višjo izobrazbo se pogosteje kot 

zaposleni z nižjo izobrazbo strinjajo, da ob dobro opravljenem delu lahko pričakujejo več 

samostojnosti pri delu.  
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Rezultati raziskave so pokazali, da se glede na delovno mesto pomembno razlikujejo nekatera 

stališča zaposlenih, ki so povezana z motivacijo za delo. Skupinskim habilitatorjem je 

svobodno odločanje precej bolj pomembno kot varuhom, vodjem pa je bolj kot varuhom 

pomembno, da se upošteva njihove predloge v zvezi z delom. Ne glede na delovno mesto se 

vsi zaposleni strinjajo, da ob dobro opravljenem delu lahko pričakujejo bolj prijateljski odnos 

s sodelavci.  

 

Z raziskavo smo ugotovili, da obstajajo nekatere razlike v stališčih zaposlenih glede na 

razloge, zaradi katerih so se zaposleni odločili za delo v VDC-ju. Zaposlenim, ki so se za delo 

v VDC-ju odločili zaradi znanja in usposobljenosti ter želje po delu z OMDR, je visok ugled 

pri sodelavcih manj pomemben kot pri zaposlenih, ki navajajo ostale razloge. Ugotavljamo, 

da ti zaposleni tudi pogosteje kot ostali pričakujejo, da bodo ob dobro opravljenem delu imeli 

večje možnosti za napredovanje na boljše delovno mesto, več besede pri upravljanju in več 

samostojnosti pri delu.  

 

Pri merjenju zadovoljstva zaposlenih pri delu smo ugotovili, da so zaposleni z delom delno 

zadovoljni, kar pomeni, da ga po eni strani opisujejo kot privlačno, zanimivo, spoštovano, 

koristno itd., po drugi strani pa se jim zdi utrudljivo, živčno, napeto, zahtevno… Iz teh 

rezultatov smo sklepali, da je pri zaposlenih najbrž pogosto prisotna poklicna izgorelost. 

Nadalje smo ugotavljali, da so zaposleni zadovoljni z neposrednim vodjem in sodelavci, ne pa 

s plačo in možnostmi napredovanja.  

 

Na podlagi rezultatov in ugotovitev smo oblikovali smernice za spodbujanje motivacije in 

povečanje zadovoljstva zaposlenih pri delu v VDC-ju. Poudarili smo, da je v posameznem 

VDC-ju najprej potrebno analizirati trenutno situacijo in zaznati težave, ki so povezane z 

zadovoljstvom in motivacijo, nato pa za izboljšanje tega določiti ukrepe. Ti morajo biti 

pripravljeni tako, da posredno ali neposredno povečujejo stopnjo zadovoljstva zaposlenih in 

da ti stalno razvijajo kvaliteto svojega dela. Pri tem imajo pomembno vlogo vodje.  

Posamezni motivacijski dejavniki so v različnih okoljih in obdobjih za zaposlene različno 

pomembni, zato je pomembno zavedanje vodij, da so načini vodenja odvisni od različnih 

situacijskih spremenljivk, ki jih morajo ugotoviti v vsakem konkretnem primeru in na podlagi 

tega pristopiti k ustreznim načinom vodenja. Upoštevajoč Herzbergovo teorijo motivacije je 

za dvig motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih v VDC-ju pomembna skrb za hkratno 
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pojavljanje t.i. vzdrževalnih (politika, kontrola dela, delovne razmere, medsebojni odnosi, 

položaj in varnost idr.) in motivacijskih (uspeh pri delu, priznanje za rezultate, zanimivo delo, 

odgovornost, strokovno usposabljanje, osebni razvoj idr.) dejavnikov. Na splošno lahko 

rečemo, da so najbolj motivirani tisti zaposleni, ki istočasno s cilji organizacije dosegajo tudi 

svoje osebne cilje. Delo jim mora zagotavljati tudi uporabo različnih spretnosti, različnosti in 

pomembnosti nalog. Značilnosti dela v VDC-ju zahtevajo raznolike sposobnosti zaposlenih. 

To jim po Hackman-Oldhamovem modelu daje občutek pomembnosti, zato jih je potrebno 

spodbujati in jim nuditi podporo, da skrbno in kvalitetno opravijo svoje delo in se z njim 

poistovetijo. Hackman (1976 po Treven in Treven, 2011) meni, da bo v prihodnosti naraščal 

delež ljudi, pri katerih bo potreba po razvoju visoko razvita, predvsem zaradi čedalje boljše 

izobrazbene strukture in tehničnih značilnosti dela. To pomeni, da bodo zaposleni učinkoviti 

in zadovoljni s svojim delom le, če bo njihovo delo zagotavljalo uporabo različnih spretnosti, 

če bodo opravljali različne in pomembne naloge in s svoji delom bistveno pripomogli k 

boljšemu počutju in kvaliteti življenja uporabnikov. Poleg občutka pomembnosti je predvsem 

strokovnim delavcem zelo pomembna tudi čim večja samostojnost pri delu. Znano je, da se 

povečanje samostojnosti pri delu kaže v povečani odgovornosti za uspeh, zato bi jo kazalo 

čim bolj spodujati ne le pri strokovnih delavcih, temveč znotraj njihovih del in nalog tudi pri 

delovnih inštruktorjih in varuhih. Za povečanje delovne motivacije in zadovoljstva pri delu je 

pomembno, da zaposleni poznajo rezultate svojega dela in da se zavedajo, da so osebno 

odgovorni za delo.  

Za uresničevanje vizije in doseganje ciljev je v VDC-jih potrebno intenzivneje spodbujati 

razvoj stroke oz. dela z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju. Izobrazbena 

struktura zaposlenih je zelo raznolika, njihove naloge in zadolžitve pa se prepletajo, 

dopolnjujejo in zahtevajo medsebojno sodelovanje in usklajevanje. Dejavnost varstva, 

vodenja in zaposlitve namreč opravljajo zaposleni z različnimi stopnjami izobrazbe, od druge 

do sedme stopnje. Na mesto varuhov in delovnih inštruktorjev, ki predstavljajo več kot 

polovico vseh zaposlenih, se zaposlujejo zaposleni s poklicno in tehnično izobrazbo, katere 

smer je večinoma odvisna od vrste zaposlitvenega programa posameznega VDC-ja (mizarji, 

šivilje…). Ob vstopu v zaposlitev te osebe nimajo znanja o delu z osebami z motnjo v 

duševnem razvoju. Pri svojem delu izhajajo iz nekih splošnih mnenj in stereotipov, ki veljajo 

za OMDR, zato se mora posebno pozornost namenjati osebnostni in profesionalni rasti 

zaposlenih ter njihovemu vključevanju v različne oblike izobraževanj, svetovanj in refleksij o 

svojem delu. Ker se zaposleni pogosto srečujejo z različnimi stiskami, konflikti, stresom in 
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izgorelostjo, je pomembno tudi njihovo vključevanje v supervizijo. Manj uporabljena vendar 

izredno priporočjiva tehnika pri delu v VDC-ju je tudi koučing, kjer gre za interaktivni 

proces, ki pomaga zaposlenim, da pospešijo aktivnosti, ki vodijo k doseganju ciljev, ter s tem 

dosežejo hitrejše in boljše rezultate.  

Visoko motivirani zaposleni so pripravljeni veliko prispevati k uresničevanju ciljev v VDC-

ju. Naloga vodij je, da cilje postavijo sistematično in jih oblikujejo skupaj z zaposlenimi. Vsi 

sodelujoči morajo razumeti vsebino, pomen in opredelitev ciljev ter se poistovetiti z njimi pri 

izvajanju. Med samim procesom je cilje potrebno stalno preverjati in morebitne negativne 

povratne informacije, ki se zaznajo v procesu na poti do cilja, uporabiti za izboljšanje 

učinkovitosti. Cilji so različni, večji ali manjši, kratkoročni ali dolgoročni … Bistvo vseh pa 

je, da upoštevajo sodobne pristope dela z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju in 

sledijo normalizaciji, inkluziji, individualizaciji in participaciji, vseživljenjskemu učenju, 

enakim možnostim za vključevanje v delo, opolnomočenju uporabnikov ter razvoju kvalitete 

njihovega življenja.  

Ključno načelo pri načrtovanju in izvajanju storitev je načelo, da se izhaja iz potreb 

uporabnika. V VDC-ju, kjer se lahko vključujejo osebe od 18 leta do pozne starosti
32

, je 

pomembno tudi zavedanje, da se le-te z njihovo starostjo tudi spreminjajo.
33

 Poleg 

individualizacije pri delu z odraslimi OMDR je pomembno tudi poudarjati njihove moči, vire, 

močna področja in participacijo, upoštevati možnosti izbire in njihovo samoodločanje ter jih 

spodbujati, da počnejo vsakdanje stvari kot vsi drugi in se polnopravno vključujejo v okolje. 

Kakovost njihovega življenja je odvisna tudi od možnosti za nenehno učenje skozi vse 

življenjsko okolje in od primernega vključevanja v delo v lokalni skupnosti glede na njihove 

zmožnosti in sposobnosti.   

Rezultati raziskave kažejo, da je delo v VDC-ju utrudljivo, živčno in napeto. Zato je 

pozornost potrebno posvetiti obvladovanju stresa. Pri tem morajo biti posebne skrbi deležni 

starejši delavci in delavci z nižjo izobrazbo (delovni inštruktorji, varuhi, strežniki …).  Na 

individualni ravni zaposleni lahko stres premagujejo z učenjem spreminjanja škodljivih 

                                                 

32
 Zakonsko ni omejitev, do katere starosti so uporabniki še lahko vključeni v VDC.  

33
 Z namenom poudarjanja oblik in metod strokovnega dela, ki temelji na individualizaciji, naštevamo nekatere 

težave, na katere je v svoji raziskavi opozoril že Lukač (2005) leta 2005 in lahko rečemo, da so v praksi še vedno 

bolj ali manj prisotne: 

-Zaposleni pri svojem delu izhajajo iz uporabnikovih motenj, statusa in diagnoze. Na ta način gradijo »lastne« 

primere kot stereotipe. 

-Uporabnikom se premalo zaupa in se jim ne dovoli, da bi sami odločali o sebi. 

-Pri uporabnikih se osredotoča na to, kaj je slabega, poudarja se njihovo mladoletnost in odvisnost. 
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vedenjskih in miselnih vzorcev, s pridobivanjem novih veščin, zdravim življenjskim slogom 

in različnimi strostitvenimi tehnikami. Na ravni organizacije zaposlenim pri premagovanju 

stresa in sindroma izgorevanja lahko pomagajo z različnimi preventivnimi programi za 

vzdrževanje dobrega počutja, z natančno oceno različnih stresorjev in uvedbo strategij za 

nadzor dejavnikov, ki povzročajo stres. Te strategije so ustvarjanje ustrezne organizacijske 

kulture in klime, večje strukturiranje organizacijskih procesov, natančnejše opredeljevanje 

vloge zaposlenih, učinkovito vodenje … Izredno pomembno je ne le preprečevanje negativnih 

zaznav, kot je poklicno izgorevanje, temveč tudi spodbujanje ugotavljanja pozitivnih zaznav 

ter sprememb pri zaposlenih, ki se pojavljajo ob njihovem delu, pri njih samih in v odnosu do 

drugih. 

 

Pri povečanju zadovoljstva pri delu je bistveno, da vsi zaposleni in vodstvo izrazijo 

pripravljenost za sodelovanje. V praksi bi bilo potrebno uvesti »koncept upravljanja 

zadovoljstva«, o katerem govori Mihaličeva (2008). Po njenem mnenju ga morajo izvajati 

vsak vodja, vsaka organizacija, vsak delodajalec, in vanj mora biti vključeni vsak zaposleni, 

vsak član tima, vsak delojemalec. Koncept je mogoče izvajati kot projekt, v katerem se sledi 

vsem stopnjam, od merjenja obstoječega zadovoljstva do načrtnega uvajanja ukrepov za 

povečanje stopnje zadovoljstva, analiziranja individualnih dejavnikov zadovoljstva in 

njihovega uvajanja na vsakem posameznem zaposlenem. Prav tako pa se lahko upravljanje 

zadovoljstva izvaja manj načrtno in ne toliko sistematično kot v primeru projektnega. 

 

V praksi se kaže, da v VDC-jih ni na voljo dovolj pristopov za povečanje zadovoljstva 

zaposlenih, ki bi jih lahko hitro in enostavno uporabili v različnih situacijah. Pomembno je, da 

se za upravljanje zadovoljstva vodstvo usposobi, da se z njegovimi načini in prednostmi 

uvedbe seznanijo tudi vsi zaposleni ter hkrati osvojijo ključna znanja o lastnem zadovoljstvu 

in zadovoljstvu na delovnem mestu. V VDC-ju se v vsakem obdobju mora ugotavljati tudi 

pomembnost posameznih motivacijskih dejavnikov. Sistemi motiviranja in spodbujanja 

zadovoljstva zaposlenih so namreč specifični in posebni za posamezen VDC, za posamezna 

delovna mesta oziroma celo za vsakega posameznega zaposlenega. Zelo pomembno je tudi 

zavedanje, da je motiviranje zapleten proces, ki zahteva stalno prilagajanje potrebam in 

interesom zaposlenih.  
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V doktorski disertaciji smo želeli poudariti, da zadovoljni zaposleni v VDC-jih lahko 

pomembno prispevajo k rasti, razvoju in napredku dejavnosti varstva, vodenja in zaposlitve 

pod posebnimi pogoji, s tem pa h kvaliteti življenja odraslih oseb z motnjo v duševnem 

razvoju. Doktorska disertacija predstavlja smernice za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in 

njihovo večjo motiviranost za delo z namenom, da bi njihova modificirana in prilagojena 

oblika prišla v uporabo čim širšemu krogu zaposlenih v VDC-jih. S sistematično podanimi 

učinkovitimi motivacijskimi strategijami pri zaposlenih želimo doseči večjo storilnost, 

kakovostnejše opravljanje storitve varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji in 

minimizirati dejavnike izgorelosti. Posledično bo to vplivalo na uspešnejšo pot v njihovi 

profesionalni samoaktualizaciji in na boljšo kvaliteto njihovega življenja, s tem pa tudi na 

boljše uresničevanje načel normalizacije, inkluzije, participacije, vseživljenjskega učenja, 

enakih možnosti za zaposlitev, opolnomočenja in kvalitete življenja odraslih oseb z motnjo v 

duševnem razvoju.  

 

Poleg vodstva in zaposlenih v VDC-jih pa bi večjo skrb in pozornost motiviranosti morala 

posvečati tudi država, saj gre za motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih, ki delajo v državni 

upravi, s tem pa je povezana tudi njihova učinkovitost in kvaliteta opravljenega dela. 

Kvaliteta storitev v VDC-ju je od posameznika do posameznika zelo različno razumljena in 

tudi v predpisih ni jasno opredeljena. Vsi predpisi zahtevajo le strokovnost, ki je dokazljiva z 

izobrazbo in delovno dobo zaposlenih, nikjer pa ni zahtevana kvaliteta in niso določena 

merila za njeno ugotavljanje. S strani države je torej obvezno potrebno zagotoviti uvedbo in 

financiranje standardov kakovosti, ki bodo zahtevali dobro usposobljen kader za kvalitetno 

izvajanje storitev. Merila za ugotavljanje kvalitete storitev bi morala temeljiti ne le na 

uspešnosti reševanja določenih stisk in težav uporabnikov, temveč predvsem na tem, koliko in 

kako se v reševanje stiske vključi uporabnike, kako se krepi njihovo moč, spodbuja 

samostojnost, vključuje v okolje … Pomoč pri oblikovanju standardov kvalitete so lahko 

primeri dobrih praks. Hrovatova (2012) pravi, da se vse stvari spreminjajo in tako tudi 

upravljanje javne uprave potrebuje spremembe. Vsem tem spremembam pa morajo slediti tudi 

zaposleni, kar pomeni, da morajo ustanove redno skrbeti, da so posamezni uslužbenci 

ažurirani s spremembami, skratka poskrbeti morajo za izobraževanje zaposlenih, ki so eden 

ključnih dejavnikov dobrega delovanja javne uprave. 

V razmislek in kot izhodišče pri pripravi konkretnih ciljev za povečanje motiviranosti in 

zadovoljstva zaposlenih na ravni države povzemamo nekdanjo ministrico za javno upravo 
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Pavlinič Krebsovo (2011 po Hrovat, 2012), ki v eni svojih izjav, ki je bila najdena na spletu, 

pravi: »Pomembno je, da tudi v javni upravi začnemo zaposlene obravnavati v kategorijah, ki 

se dejansko povezujejo z delovno uspešnostjo in učinkovitostjo. To pomeni, da se morajo 

sicer pomembnima kriterijema izobrazbe in let delovnih izkušenj, končno pridružiti tudi 

vsebinski, kot so znanje, spretnosti in veščine, sposobnosti in osebnostne lastnosti. 

Osredotočamo se na posameznika, ki ima ali nima določene kompetence za delo, na 

slehernega posameznika, ki naj svoje delo opravlja odgovorno in učinkovito, je pri tem 

ustvarjalen in zavzet, posameznika, ki bo sooblikoval in prispeval k skupnemu razvoju 

doseganja skupnih ciljev. In to velja za vse ravni zaposlenih. Sodobni management zahteva 

usmerjenost v ljudi, v slehernega posameznika. Vsak zase je svoja osebnost, svoj vir znanj, 

idej, nagnjenosti in nadarjenosti. Morda smo doslej pozabili prav na to osebno noto, zdaj pa 

brez tega, da vsakemu posebej posvetimo pozornost, ne bo šlo. In še dobro, kajti edino na ta 

način se lahko zares približamo pravi vrednosti zaposlenih in možnosti njihovega polnega 

angažiranja. Hkrati pa prepoznamo tudi tiste, katerih delo ne prispeva k učinkovitemu delu 

uprave«. 

Javna uprava je področje, ki zadeva vsakega posameznika in številne institucije. Ker je njeno 

delovanje zelo široko, je za uspešno doseganje ciljev potrebno vzpostaviti dobro 

komunikacijo in interakcijo med njo in posamezniki (zaposlenimi v VDC-ju, uporabniki 3…).  

 

Z raziskovanjem področja motivacije in zadovoljstva zaposlenih v VDC-jih bi bilo 

pomembno še nadaljevati in intenzivno spremljati razvoj na tem področju. Ker so zaposleni 

ocenjevali svojo motiviranost in zadovoljstvo, dopuščamo možnost, da njihovi odgovori niso 

dovolj kritični oziroma objektivni. V praksi se namreč kažejo številne težave, povezane z 

motivacijo in zadovoljstvom zaposlenih pri delu, kar z rezultati raziskave nismo uspeli 

potrditi. V razmislek so nam lahko tudi raziskave (Schmidt in Kober, 2010; Seršen, 2013) 

kvalitete življenja slovenskih družin z otroki z motnjami v duševnem razvoju, v katerih so 

starši med pomemebnimi dimenzijami kvalitete življenja (zdravje, finančno stanje, družinski 

odnosi, podpora drugih oseb, prosti čas in vpliv vrednot) kot najnižje ocenili prav »podporo 

strokovnih služb« in temu področju v svojih odgovorih namenili tudi največ kritik. Poleg tega 

so starši navedli, da vzdrževanje stikov z različnimi strokovnjaki ni le dolgotrajno, ampak je 

pogosto povezano tudi s frustracijami, razočaranji in jezo. Podobno tudi Brown in drugi 

(2012) v kanadski raziskavi otrok z motnjami avtističnega spektra navajajo nekontinuirane 
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storitve, slabo koordinacijo in razpoložljivost socialnih služb ter pomanjkanje strokovnega 

znanja in izkušenj. 

Motivacija je tudi tako kompleksen fenomen, da ga samo z vprašalnikom najbrž ne moremo 

povsem zadovoljivo in dovolj veljavno ugotavljati. Podrobnejše odgovore bi mogoče dobili s 

kakšno drugo metodo, na primer z odprtim intervjujem, kjer bi vprašanja zaposlenim lahko 

bolje pojasnili in dobili širše odgovore. Kot šibkost raziskave lahko izpostavimo izbor 

dejavnikov motivacije, ki je temeljil na standardiziranem vprašalniku, ki ni bil posebej 

prilagojen za zaposlene v VDC-ju. Zato je pri razlagi ugotovitev potrebno to upoštevati in 

dopustiti možnost drugačnih rešitev ob vključitvi še drugih motivacijskih spremenljivk, ki v 

raziskavo niso bile vključene. Nedvomno bi bilo potrebno v prihodnosti raziskavo razširiti in 

vanjo zajeti še več zaposlenih iz VDC-jev po Sloveniji. Zanimivo bi bilo opraviti podobno 

raziskavo tudi v drugih socialnovarstvenih zavodih, nevladnih organizacijah in sorodnih 

službah ter primerjati rezultate.  

Vseeno pa lahko rečemo, da je doktorska disertacija pomembna povratna informacija vsem 

strokovnim službam, ki se ukvarjajo z odraslimi osebami z motnjo v duševnem razvoju, kaj je 

pri njihovem delu dobro, kaj bi bilo potrebno izboljšati oziroma spremeniti. Pridobljene 

informacije so koristne in uporabne ne le za strokovnjake in raziskovalce, ki delajo na 

področju specialne in rehabilitacijske pedagogike in drugih socialnih področjih, ampak tudi za 

nevladne organizacije in politike. 

Zaključujemo z optimističnim razmišljanjem Junga (2011, str. 847) ki pravi, da bo v 

prihodnosti motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih določalo pet glavnih značilnosti: veselje, 

denar, smisel, čas in status. Vseh pet značilnosti je usmerjenih na en cilj, in sicer »imeti več 

od (delovnega) življenja«. Avtor tudi poudarja, da danes ljudje vse večjo pomembnost 

pripisujejo prostemu času, kljub temu pa imajo tudi vse večjo potrebo po kvalitetnem 

opravljanju svojega dela. Verjamemo, da bodo tako vedno bolj razmišljali tudi zaposleni v 

VDC-ju.  
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 PRILOGE 

 

Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK O MOTIVACIJSKI NARAVNANOSTI 

ZAPOSLENIH V VARSTVENO DELOVNIH CENTRIH – VPRAŠALNIK ZA 

ZAPOSLENE 

 

Moje ime je Urša Emeršič. Sem vodja VDC Jesenice in študentka doktorskega 

podiplomskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. Pripravljam doktorsko disertacijo z naslovom »Motivacijska 

naravnanost zaposlenih v VDC«, zato vas prosim za sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega 

vprašalnika. Pomembno je, da odgovarjate iskreno. Vprašalnik je anonimen, vaši odgovori pa 

bodo združeni z vsemi ostalimi. Vsi podatki bodo ostali zaupni in uporabljeni strogo v 

raziskovalne namene. 

 

1. Spol (obkrožite)      M        Ž 

 

2. Starost anketirancev (obkrožite) : 

a) manj kot 30 let 

b) od 30 do 39 let 

c) od 40 do 49 let 

d) več kot 50 let 

 

3. V Varstveno delovnem centru delam kot (obkrožite): 

a) strežnik  

b) delovni inštruktor 

c) skupinski habilitator 

d) vodja VDC 

e) direktor 

 

4. Stopnja izobrazbe (obkrožite): 

I.    II.    III.    IV.    V.    VI.    VII.    VIII. 
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5. Delovna doba v VDC (obkrožite): 

a) do 3 leta 

b) 4–10 let 

c) 11–15 let 

d) 16–20 let 

e) 21–25 let 

f) več kot 25 let. 

 

6. V našem VDC-ju je zaposlenih (obkrožite): 

a) manj kot 10 delavcev 

b) od 10 do 30 delavcev 

c) več kot 30 delavcev. 

 

7. Za delo v VDC-ju sem se odločil zaradi: 

a) svoje strokovnosti in želje po delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju  

b) varnosti zaposlitve   

c) ugodnega delovnega časa 

d) drugo __________________________. 

 

 

VPRAŠALNIK VIE ZA MERJENJE MOTIVACIJE 

 

Pri trditvah, ki so navedene pod številkami od 9 do 28 na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako 

pomembna je posamezna postavka za vas. Številka 1 pri tem pomeni, da je določena postavka 

manj pomembna, številka 4 pa, da je postavka izredno pomembna. 

 

KAKO POMEMBNO JE ZAME 

 1 

Manj  

pomembno 

2 

Pomembno 

3 

Zelo  

pomembno 

4 

Izredno 

pomembno 

8. da dobim priznanje za svoje 

delo s strani vodje. 
1 2 3 4 
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 1 

Manj  

pomembno 

2 

Pomembno 

3 

Zelo  

pomembno 

4 

Izredno 

pomembno 

9. da sem zadovoljen/na s samim 

delom. 
1 2 3 4 

10. da imam prijateljske odnose s 

sodelavci. 
1 2 3 4 

11. da dobivam visok osebni 

dohodek. 
1 2 3 4 

12. da imam visok ugled pri 

sodelavcih. 
1 2 3 4 

13. da imam možnosti za 

napredovanje na boljše delovno 

mesto. 

1 2 3 4 

14. da mi v organizaciji pomagajo 

pri reševanju osebnih problemov. 
1 2 3 4 

15. da se moja beseda upošteva 

pri upravljanju. 
1 2 3 4 

16. da dobim pravično plačilo za 

vloženi trud. 
1 2 3 4 

17. da imam dovolj samostojnosti 

pri delu. 
1 2 3 4 

18. da imam dobre možnosti za 

zaposlitev drugje (izven 

organizacije). 

1 2 3 4 

19. da me delo ne obremenjuje 

preveč. 
1 2 3 4 

20. da dobivam zanimive delovne 

naloge. 
1 2 3 4 

21. da imam dobre možnosti za 

strokovno izpopolnjevanje. 
1 2 3 4 

22. da se upošteva moje predloge 

za izboljšanje delovnih pogojev. 
1 2 3 4 
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 1 

Manj  

pomembno 

2 

Pomembno 

3 

Zelo  

pomembno 

4 

Izredno 

pomembno 

23. da lahko svobodno odločam o 

načinu svojega dela. 
1 2 3 4 

24. da imam dobre možnosti za 

rešitev stanovanjskega problema. 
1 2 3 4 

25. da me samo delo veseli. 1 2 3 4 

26. da sem informiran/a o 

dogajanjih v organizaciji. 
1 2 3 4 

27. da se upošteva moje predloge 

v zvezi z delom. 
1 2 3 4 

 

 

Pri naslednjih postavkah se najprej odločite, v katero smer se naguba vaš odgovor: ali se 

strinjate ali ne strinjate. Številke od -2 do 2 pomenijo stopnjo vašega strinjanja ali 

nestrinjanja. 

 

KADAR DOBRO OPRAVLJAM SVOJE DELO, LAHKO PRIČAKUJEM: 

 

 

1 

SE NE 

STRINJAM 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

SE 

STRINJAM 

28. več priznanja za svoje delo s 

strani vodje.  
1 2 3 4 5 

29. več zadovoljstva s samim 

delom. 
1 2 3 4 5 

30. bolj prijateljske odnose s 

sodelavci. 
1 2 3 4 5 

31. višji osebni dohodek. 1 2 3 4 5 

32. večji ugled pri sodelavcih. 1 2 3 4 5 

33. večje možnosti za 

napredovanje na boljše delovno 

mesto. 

1 2 3 4 5 
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34. več pomoči od organizacije 

pri reševanju osebnih problemov. 
1 2 3 4 5 

35. moja beseda pri upravljanju se 

bo bolj upoštevala. 
1 2 3 4 5 

36. za vloženi trud bom dobil/a 

bolj pravično plačilo. 
1 2 3 4 5 

37. več samostojnosti pri delu. 1 2 3 4 5 

38. boljše možnosti za zaposlitev 

drugje (izven organizacije). 
1 2 3 4 5 

39. manjšo obremenitev z delom. 1 2 3 4 5 

40. dobil/a bom bolj zanimive 

delovne naloge. 
1 2 3 4 5 

41. boljše možnosti za strokovno 

izpopolnjevanje. 
1 2 3 4 5 

42. moje predloge za izboljšanje 

delovnih pogojev se bo bolj 

upoštevalo. 

1 2 3 4 5 

43. bolj svobodno odločanje o 

načinu svojega dela. 
1 2 3 4 5 

44. boljše možnosti za rešitev 

stanovanjskega problema. 
1 2 3 4 5 

45. samo delo me bo bolj veselilo. 1 2 3 4 5 

46. boljšo informiranost o 

dogajanju v organizaciji. 
1 2 3 4 5 

47. moje predloge v zvezi z 

delom se bo bolj upoštevalo. 
1 2 3 4 5 

 

48. Prosimo, ocenite verjetnost, da boste uspešno opravili svoje delo (izrazite to na lestvici od 

0 % do 100 %):_________%. 
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VPRAŠALNIK JDI ZA MERJENJE ZADOVOLJSTVA PRI DELU 

 

Obkrožite DA, če menite, da posamezna beseda dobro opisuje ustrezni vidik vaše delovne 

situacije. Obkrožite NE, če menite, da posamezna beseda ne opisuje dobro ustreznega vidika. 

Če se ne morete odločiti, zaobkrožite NE VEM. 

 

Kakšno je DELO, ki ga opravljate? 

49. privlačno DA NE VEM NE 

50. nudi zadovoljstvo DA NE VEM NE 

51. dolgočasno DA NE VEM NE 

52. dobro DA NE VEM NE 

53. ustvarjalno DA NE VEM NE 

54. nezanimivo DA NE VEM NE 

55. spoštovano DA NE VEM NE 

56. razburljivo DA NE VEM NE 

57. vedno po istem kopitu DA NE VEM NE 

58. prijetno DA NE VEM NE 

59. koristno DA NE VEM NE 

60. utrudljivo DA NE VEM NE 

61. zdravo DA NE VEM NE 

62. živčno DA NE VEM NE 

63. uporabno DA NE VEM NE 

64. napeto DA NE VEM NE 

65. samostojno DA NE VEM NE 

66. enostavno DA NE VEM NE 

67. ponavljajoče DA NE VEM NE 

68. daje občutek, da sem nekaj naredil DA NE VEM NE 

69. brez konca DA NE VEM NE 

70. lepo DA NE VEM NE 

71. zahtevno DA NE VEM NE 
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Kakšen je vaš NEPOSREDNI VODJA? 

72. me vpraša za nasvet DA NE VEM NE 

73. težko mu je ustreči DA NE VEM NE 

74. neprijazen DA NE VEM NE 

75. ceni dobro opravljeno delo DA NE VEM NE 

76. obziren DA NE VEM NE 

77. simpatičen DA NE VEM NE 

78. domišljav DA NE VEM NE 

80. tovariški DA NE VEM NE 

81. vpliven DA NE VEM NE 

82. starokopiten DA NE VEM NE 

83. zadirčen DA NE VEM NE 

84. odločen DA NE VEM NE 

85. pošten DA NE VEM NE 

86. premalo se ukvarja z vodenjem DA NE VEM NE 

87. nagle jeze DA NE VEM NE 

88. mi pove, pri čem sem DA NE VEM NE 

89. siten DA NE VEM NE 

90. trmast DA NE VEM NE 

91. dobro obvlada svoje delo DA NE VEM NE 

92. slab DA NE VEM NE 

93. muhast DA NE VEM NE 

94. stremuški DA NE VEM NE 

95. bister DA NE VEM NE 

96. dopušča mi samostojnost DA NE VEM NE 

97. vedno je poleg, ko ga potrebujem DA NE VEM NE 

98. len DA NE VEM NE 

99. hinavski DA NE VEM NE 
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Kakšni so vaši SODELAVCI? 

100. me navdušujejo DA NE VEM NE 

101. dolgočasni DA NE VEM NE 

102. počasni DA NE VEM NE 

103. prizadevni DA NE VEM NE 

104. nesramni DA NE VEM NE 

105. prijateljski DA NE VEM NE 

106. zabavni DA NE VEM NE 

107. radi se norčujejo DA NE VEM NE 

108. podjetni DA NE VEM NE 

109. neumni DA NE VEM NE 

110. prijazni DA NE VEM NE 

111. grobi DA NE VEM NE 

112. zanesljivi DA NE VEM NE 

113. urni DA NE VEM NE 

114. inteligentni DA NE VEM NE 

115. hitro zamerijo DA NE VEM NE 

116. klepetavi DA NE VEM NE 

117. domiselni DA NE VEM NE 

118. leni DA NE VEM NE 

119. zoprni DA NE VEM NE 

120. ni jim mogoče zaupati DA NE VEM NE 

121. aktivni DA NE VEM NE 

122. važni DA NE VEM NE 

123. ozkih interesov DA NE VEM NE 

124. zvesti DA NE VEM NE 

125. težko pristopni DA NE VEM NE 

126. častihlepni DA NE VEM NE 

127. potuhnjeni DA NE VEM NE 
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Kakšna je vaša PLAČA? 

128. ustreza normalnim potrebam DA NE VEM NE 

129. dohodek se ustrezno deli DA NE VEM NE 

130. s plačo se težko shaja DA NE VEM NE 

131. slaba DA NE VEM NE 

132. primerna delu DA NE VEM NE 

133. vzpodbudna DA NE VEM NE 

134. omogoča človeku, da si nekaj privošči DA NE VEM NE 

135. negotova DA NE VEM NE 

136. odvisna od pogojev dela DA NE VEM NE 

137. se izplačuje v roku DA NE VEM NE 

138. manjša, kot si jo zaslužim DA NE VEM NE 

139. sorazmerno visoka DA NE VEM NE 

140. v primerjavi z drugimi prenizka DA NE VEM NE 

141. pravična DA NE VEM NE 

142. omogoča visok standard DA NE VEM NE 

 

Kakšne so vaše MOŽNOSTI ZA NAPREDOVANJE? 

143. ugodne možnosti napredovanja DA NE VEM NE 

144. možnosti so omejene DA NE VEM NE 

145. odvisne od sposobnosti DA NE VEM NE 

146. napredovanje sploh ni mogoče DA NE VEM NE 

147. so odvisne od izkušenj DA NE VEM NE 

148. napredovanje je zelo verjetno DA NE VEM NE 

149. sistem napredovanja ni pravičen DA NE VEM NE 

150. so zagotovljene DA NE VEM NE 

151. so odvisne od uspeha pri delu DA NE VEM NE 

152. so odvisne od zvez DA NE VEM NE 

153. so odvisne od simpatij DA NE VEM NE 

154. pogojene s strokovnim izpopolnjevanjem DA NE VEM NE 

155. odvisne od prizadevnosti DA NE VEM NE 

 HVALA ZA SODELOVANJE! 


